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Sammendrag  
1. Overordnet effektivitet  
Generelt set har de danske kontrolmyndigheder i 2012 nået de mål, der var fastsat i resultatkontrakterne 

og egne planer.  

 

Følgende kan fremhæves:  

 

Fødevarekontrollen  

 Efterlevelse af kontrolfrekvensvejledningen 

Der var krav om, at Fødevarestyrelsen skulle nå at udføre kontrol med fødevarevirksomhederne 

efter kontrolvejledningens retningslinjer, særligt m.h.t. standardfrekvenser for planlagte 

kontrolbesøg og mht. opfølgende kontrol.  

Målet for standardfrekvenser for planlagte kontrolbesøg blev opfyldt med 102,5 %, og for 

prioriterede kontroller blev målet opfyldt med 104,1 %.  

 

 Højere regelefterlevelse 

I 2012 skal 75% af de kontrolbesøg, der gennemføres efter anmærkninger ved kontrollen, 

resultere i et forbedret resultat. Der findes kun valide data for november og december. Disse 

viser, at andelen af delresultater, der er blevet forbedret efter anmærkninger, er 85,6%. Målet er 

således opfyldt. 

 

 

Kødkontrol 

 Resultatkontrakten for 2012 havde som mål, at kvaliteten er mindst 95%, dvs. månedens 

kvalitetskontroller skal i 95% af tilfældene opfylde kvalitetsmålingens krav i henhold til 

vejledningen. Resultaterne for 2012 var 99,1% for svineslagterier og 99,2% for 

kreaturslagterier, hvorfor målet er opfyldt og kvalitetsniveauet fastholdt.  

 
Veterinærområdet 

 Antibiotikaforbruget skal ved udgangen af 2012 være faldet med 8% i forhold til 2009-niveauet. 

Antibiotikaforbruget er for hele 2012 faldet med 13,4% i forhold til 2009-niveauet, så målet for 

2012 er opfyldt.  

 

 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et forholdsvis simpelt og overskueligt 

kontrolsystem. Der er kun få ministerier involveret, og alle decentrale kompetente myndigheder er 

statslige og er underlagt instruktionsbeføjelser fra en central kompetent myndighed. De største  

kontrolmyndigheder indenfor området, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen arbejdede ud 

fra stort set identiske kontrolprincipper i det omfang den bagvedliggende lovgivning tillader det og 

gør det fortsat i den nye struktur.  

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere 

kontrollen, og mange af områderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder 

konkluderer, at kontrollen generelt set er målrettet og god. 

 

2. Data om kontrollen  

I nedenstående tabel vises antal kontrolbesøg eller kontrollerede temaer i forskellige sektorer. 
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 Virksomhedsgruppe – 

regelområde  Kontrol  2009  2010 

 

2011      

 

2012 

 NaturErhvervstyrelsen         

Fiskevirksomheder 

hygiejnekontrol 

Landings- og 

opkøberkontrol 

6.742
1
 

 

7.110
1
  

4.513
2
 

 

7.857
1
 

4.211
2
 

 

4.138
2
 

Pesticidkontrol Kontrolbesøg Landbrug 687 649 649 660 

Økologi  Kontrolbesøg Landbrug 2.689 2.671 2.670 2.680 

Foder Tilsyn på Landbrug 879 821 812 674 

      

Fødevarestyrelsen         

Foder Audittemaer kontrolleret 314 379  

795
3
 

 

1154 

Foder 

Tilsynstemaer 

kontrolleret 2635 3195 

Foder  Antal kontrolbesøg           734 

      

Fødevarevirksomheder 

Fødevareregler Ordinære kontrolbesøg 66.707 60.560 

 

51.549 

 

51.220 

 

Øvrige kontrolbesøg fx 

opfølgende 

kontrolbesøg og anden 

kontrol 26.829 25.042 

 

 

 

25.251 

 

 

 

25.511 

 Alle kontrolbesøg 93.536 85.602 76710 76.731 

          

Besætninger –dyrevelfærds- 

kontrolbesøg Kvægbesætninger 666 670
4
 

 

640
4
 

 

519 

  Svinebesætninger 458  441
4
 402

4
 619 

 Pelsdyrbesætninger 204 1626
4
 800

4
 795 

 Øvrige besætninger 545
5
 520

4
  

5
 628

4
 473 

 I alt 1870
5
 3087

4
  

5
 2466

4
 2406 

1) antal kontrollerede partier. 

2)  antal kontrolbesøg . 

3) Der blev primo 2011 ændret i kontrolstrategien og dermed  også kontrolmetodikken. 

4) Tallene for 2010 og 2011 angiver det antal besætninger, der var udpeget til kontrol og svarer for de fleste besætninger til det antal der blev 

kontrolleret. For besætninger med mink og burhøns, hvor 100 % af besætningerne skulle kontrolleres, kan det kontrollerede antal besætninger være 

mindre, da det ikke var muligt at finde erstatningsbesætninger for ophørte besætninger. 

5)  Eksklusive besætninger med strudsefugle og  hjortedyr samt besætninger med  fjervildt til udsætning, som  udpeges til kontrol på baggrund af 

bestemmelserne i lov om hold af dyr. Når disse besætninger kontrolleres, udfører den tilsynsførende også kontrol af de relevante dyrevelfærdsregler. 

I 2011 blev der på foderområdet ikke kontrolleret så mange temaer, fordi kontrolstrategien blev 

ændret i 2011 og flytningen af foderområdet til Fødevarestyrelsen trak mange ressourcer ud af 

kontrollen.  I 2012 var kontrolstrategien bedre implementeret, så der blev kontrolleret flere temaer. 

 

På fødevareområdet var der stort set samme antal kontroller i 2012 som i 2011.  
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På dyrevelfærdsområdet var der i 2012 var der stadig særligt fokus på velfærden i 

pelsdyrbesætninger, og 50% af besætningerne blev derfor udpeget til kontrol. Det betød, at antallet 

af kontrollerede pelsdyrsbesætninger var væsentligt højere end minimumskravet (mindst 5% af 

besætninger med 10 landbrugsdyr eller heste).  

 

 

3-4 Udvikling i regelefterlevelse 

I nedenstående tabel ses den procentvise fordeling af kontrolresultater i forskellige sektorer i 

forhold til kontrollerede temaer eller lovgivningsområder- for kontrol af foder på landbrug dog i 

forhold til kontrolbesøg. På de enkelte kontrolbesøg kontrolleres normalt flere 

lovgivningsområder/temaer, så der er flere kontrolresultater pr kontrolbesøg på den enkelte 

virksomhed.  

 

 Virksomhedsgruppe   Kontrolresultat 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

          

Landbrug  - Foder  - ud 

fra kontrolbesøg Ingen anmærkninger 98 98 

 

94,4 

 

95,6 

  Indskærpelse 1 1 3,4  2,0 

  Påbud eller forbud Ø Ø 0,2  0,3 

  Bødeforelæg, politianmeldelse 1 1 2  2,5 

          

Fodervirksomheder – 

ud fra kontrollerede 

lovgivningsområder * Ingen anmærkninger 99 98 

 

70 

 

62,1 

  Indskærpelse 1 2 23 30,9 

  Påbud eller forbud 0 0 3 0,8 

  

Bødeforelæg, politianmeldelse eller 

autorisation frataget 0 Ø 

 

4 

 

6,2 

          

Fødevarevirksomheder 

-  ud fra kontrollerede 

lovgivningsområder Ingen anmærkninger 95,9 96,1 

 

 

 

95,8 

 

 

 

95,3 

  Indskærpelse 3,4 3,4 3,8 4,0 

  Påbud eller forbud 0,3 0,2 0,2 0,2 

  

Bødeforlæg, politianmeldelse eller 

autorisation frataget 0,4 0,3 

 

0,3 

 

0,4 

     

X = ingen data, Ø = nominelt nul, 0 = afrundet til nul - altså < 0.5. 

*Kontrolresultater i forbindelse med prøver er ikke med i opgørelsen 

 

På foderområdet blev der i 2012 givet flere indskærpelser end i 2011. Det skyldes formentlig, at den 

ændrede kontrolstrategi, der startede i 2011, nu var implementeret. De tilsynsførende udførte i hele 

2012 mere fokuseret systemkontrol som audits med fokus på virksomhedernes 

kvalitetsstyringssystemer, herunder om de virkede i praksis.  
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På fødevareområdet var der kun minimale ændringer fra 2011 til 2012. 

  

For 5 % dyrevelfærdskontrollen fremgår den procentvise fordeling af besætninger med kvæg, svin, 

pelsdyr og slagtekyllinger, som fik indskærpelser, påbud og/eller blev meldt til politiet som følge af 

manglende overholdelse af bestemmelserne, af tabellen nedenfor. 

 
Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, påbud eller politianmeldelse som følge af 

manglende overholdelse af bestemmelserne 

 2009 2010 2011 2012 

Kvæg 17  21  24  13 

Svin 46  49  51  43 

Pelsdyr 66  50  29  18 

Slagtekyllinger 15  22  30  31 
 

 

For fåre- og gedebesætninger lå frekvensen af indskærpelser, påbud og politianmeldelser på et 

relativt lavt niveau. For øvrige dyrearter/typer, dvs. æglæggende høner, ænder, gæs, kalkuner samt 

strudsefugle, varierede procenten fra 17 til 56 %. 

 

Da Fødevarestyrelsen udpeger de kontrollerede besætninger efter særlige risikoparametre, kan 

tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart sammenlignes fra et år til et andet. Med dette 

forbehold in mente viser opgørelserne, at procentandelene af besætninger med konstaterede 

overtrædelser i 2012 varierede i forhold til tidligere år, idet der både for kvæg og pelsdyr var sket et 

betydeligt fald, for svin et mindre fald, mens niveauet for slagtekyllinger var uændret. Det skal 

bemærkes, at alle pelsdyrbesætninger blev kontrolleret i 2010, mens kontrolfrekvensen i 2011 og 

2012 var 50 %.  

 

 

5. Nationale auditsystemer 

I 2012 blev Fødevareministeriets revisionsenhed nedlagt. Som følge heraf blev der i 2012 etableret 

en ny enhed i Fødevarestyrelsen, Intern Audit. Opgaven for Intern Audit er at udføre audit af 

kontrolsystemet, jf. Artikel 4. 6 i Kontrolforordningen (F 882/2004).  Fødevarestyrelsen planlagde 

et flerårigt auditprogram startende med 3 audits i 2013. 

 

6. Resurser 

Antal årsværk pr. 31. december i årene 2008-2012 ses i nedenstående tabel.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Fødevarestyrelsen 1931 

 

1788 1677 

 

1651 1648 

Plantedirektoratet * 454 462 451 423 Ca. 

1.200*** Fiskeridirektoratet ** 251 248 237 236 
* Knap 50 % af Plantedirektoratets medarbejdere arbejdede med kontrol omfattet af 882/2004 
** Knap 2 % af Fiskeridirektoratets medarbejdere arbejdede med kontrol omfattet af 882/2004 

*** NaturErhvervstyrelsen dannet pr. 1. oktober 2011. fiskeridirektoratet og Plantedirektoratet nedlagt pr. samme dato. 

I størrelsesordenen 10% af medarbejderne arbejdede med kontrol omfattet af  882/2004 
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Fødevarestyrelsen fortsatte i 2012 implementeringen af sin effektiviseringsstrategi for perioden 

frem til 2014. Formålet var at sikre, at styrelsen fortsat kan fastholde et højt fagligt niveau trods en 

reduceret bevilling de kommende år. 

 

7. Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse  
Implementering af initiativerne under Fødevareforlig 2 og Veterinærforlig 1 forløb planmæssigt. 

De fleste af initiativerne forbedrer både kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse. 

 

Fødevarestyrelsen havde ved udgangen af 2012 gennemført alle planlagte  initiativer, der blev 

igangsat for at implementere veterinærforliget fra 2008. Nogle få deleelementer i de enkelte 

initiativer blev ikke gennemført af forskellige grunde. 

 

Regeringen og 5 partier indgik i november 2012 et nyt veterinærforlig, som gælder i årene 2013-

2016, se afsnit 5.1.23 i Danmarks national kontrolplan 2012-2016. Forliget fokuserer på følgende 

fire elementer: 1) Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for 

antibiotikaresistens, 2) Styrket dyrevelfærd, 3) Kontrollens performance, og 4) Et effektivt 

veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter. 

 

Indenfor fødevarekontrollen havde arbejdet med kontrolkampagner stor fokus og formodes at have 

forbedret virksomhedernes regelefterlevelse. Kontrol Analyse Teamet sikrede en bred faglig 

behandling ved udvælgelse og evaluering af kontrolkampagner til i alt 17 nationalt koordinerede 

kontrolkampagner.  

 

Indenfor foderkontrollen blev der i høj grad fokuseret på, om virksomhedernes kvalitetssystemer 

virkede i praksis. 

 

På veterinærområdet formodes Veterinærrejseholdets tematiserede kontroller at have forbedret 

virksomhedernes regelefterlevelse. 

 

Det markante fald i antibiotikaforbruget i svineproduktionen, der startede i 2010 og fortsatte 

gennem 2011, gik ved årsskiftet 2011/2012 over i et stigende forbrug af antibiotika, hvorfor det i 

2012 blev besluttet at reducere de gældende grænseværdier for antibiotikaforbrug. De reducerede 

grænseværdier er anvendt ved Gult kort kontrollen fra juni 2013. 

 

Fødevarestyrelsen har arbejdet med digitalisering samt fortsat implementering af Lean 

arbejdskultur. Disse tiltag skal yde et væsentlig bidrag i forhold til effektivisering af 

Fødevarestyrelsen og kontrollen. 

 

Fødevarestyrelsen har omstruktureret og omformet indholdet på Fødevarestyrelsen.dk, således at 

kunder og borgere nu i langt højere grad end tidligere kan betjene sig selv og handle på baggrund af 

let tilgængelig information og trinvise vejledninger. 
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1. Indledning 
Årsrapport 2012 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 indeholder 

resultater og analyse af kontrollen indenfor områderne foder- og fødevarer, dyrevelfærd, 

dyresundhed og plantesundhed. Kontrollen er gennemført i medfør af Danmarks flerårige, nationale 

kontrolplan 2012-2016
1
 og efterfølgende planer m.v. Årsrapporten gennemgår også tiltag, der skal 

effektivisere kontrollen. Se kontrolplanen via linket  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/National_kontrolplan_jf_Kontrolf

orordningen/Sider/forside.aspx 

 

Årsrapporten er  sammenskrevet af  Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. 

Justitsministeriets, Sundhedsstyrelsens, SKAT og Miljøstyrelsens bidrag eller bemærkninger til 

årsrapporten er indarbejdet under de relevante kontrolområder. Ovennævnte myndigheder har haft 

udkast til årsrapport i høring. 

 

Rapporten udarbejdes i henhold til artikel 44 i kontrolforordningen
2
, der bestemmer, at 

medlemslandene hvert år skal udarbejde en rapport over kontrollen i det foregående år. Rapporten 

skal indeholde resultater af kontrollen i medfør af den nationale kontrolplan, analyse af 

overtrædelserne og foranstaltninger, der skal sikre, at den nationale kontrolplan fungerer effektivt. 

Endelig skal der i rapporten nævnes væsentlige ændringer i den nationale kontrolplan. 

 

Årsrapporten sendes til EU-Kommissionen. 

 

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er der taget udgangspunkt i Kommissionens beslutning af 24. juli 

2008 (2008/654/EF) om vejledning til udarbejdelse af årsrapport, hvor det er skønnet relevant samt 

Kommissionens model for sammendrag fra december 2011.     

 

Der er i mange tilfælde linket til rapporter, hjemmesider m.v.  Årsrapporterne med links findes på 

hjemmesiderne http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Aarsrapporter-

Foedevarestyrelsens-kontrol.aspx 

 

I afsnittene ”aktioner for at sikre effektivitet” nævnes typisk de nye aktioner, som ikke er nævnt 

under ”analyse af kontrolresultater”, men som er iværksat som følge af overtrædelser m.v. fundet 

ved analyse af kontrollen. Det betyder, at der i flere tilfælde nævnes opfølgende aktioner, som er 

foregået i 2012. Aktionerne skal ses som et supplement til alle de løbende og særlige aktioner, som 

er nævnt i den nationale kontrolplan 2012-2016.  

  

                                                 
1
 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/National_kontrolplan_jf_Kontrolf

orordningen/Sider/forside.aspx 
 
2 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, 

at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds – og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/National_kontrolplan_jf_Kontrolforordningen/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/National_kontrolplan_jf_Kontrolforordningen/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Aarsrapporter-Foedevarestyrelsens-kontrol.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Aarsrapporter-Foedevarestyrelsens-kontrol.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/National_kontrolplan_jf_Kontrolforordningen/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/National_kontrolplan_jf_Kontrolforordningen/Sider/forside.aspx
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Danmark havde i foråret 2012 formandsskabet, og Fødevarestyrelsens og NaturErhvervstyrelsens 

centrale kontorer brugte en del ressourcer herpå. Danmark holdt konference om dels modernisering 

af kødkontrol og dels mulighederne for reduktion af antibiotikaresistens. 

2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen – fødevarer, 
dyrevelfærd, dyresundhed og foder 
I det følgende analyseres kontrollen med fødevarer, foder, dyrevelfærd og dyresundhed, som 

primært blev foretaget af Fødevarestyrelsen. Under de konkrete områder beskrives dog også andre 

myndigheders kontrol. Det drejer sig bl.a. om  NaturErhvervstyrelsens kontrol af fx dyrevelfærd, 

øremærker og hygiejne på landbrug, som Fødevarestyrelsen har udpeget til kontrol, og 

Sundhedsstyrelsens kontrol af foderlægemidler.  

2.1 Generelle forhold  

Fødevarestyrelsen blev juridisk en enhedsorganisation fra 1. oktober 2011. Med virkning fra 1. 

marts 2012 skete en omorganisering i Fødevarestyrelsen, der medførte, at den hidtidige struktur 

med fødevareregioner blev ophævet og der blev etableret en enhedsorganisation med 5 

landsdækkende forretningsområder: Kødkontrollen, Veterinærområdet, Fødevareområdet, Kunde- 

og Udviklingsområdet samt Økonomiområdet (økonomi, HR, IT, laboratorier og 

forretningsservice). Fødevarestyrelsen ønsker med ændringen at skabe de organisatoriske 

forudsætninger for at kunder og samarbejdspartnere oplever en endnu større klarhed og 

sammenhæng i den måde vi løser opgaverne på. Samtidig skal medarbejdere opleve en endnu større 

nærhed og at der i Fødevarestyrelsen bliver en endnu stærkere sammenhæng mellem det operative 

og det administrative arbejde.  

 

I september 2012 blev effektiviseringsstrategiens fase 2 iværksat. Fase 2 medfører, at der sker en 

reduktion af antallet af mikrobiologiske prøver med ca. 10.000, og at styrelsens laboratorium i 

Esbjerg lukkes med virkning fra 1. september 2013. Herefter vil styrelsen have to laboratorier i 

henholdsvis Ringsted og Århus. Herudover sker afhændelse af styrelsens lejemål i Odense og 

fraflytning fra lejemålet i Viborg. Medarbejderne i Odense samles sammen med fødevare- og 

veterinærkontrollen i et nyt lejemål i Korsør og medarbejderne fra Viborg flytter til henholdsvis 

Aalborg (fødevarekontrollen) og Herning (veterinærkontrollen). Endelig medfører fase 2, at der 

iværksættes effektiviseringer af arbejdsgange og administration, bl.a. som følge af etableringen af 

den nye ny enhedsorganisation primo 2012 og integration af foderområdet, som pr. 1. oktober 2011 

overgik fra Plantedirektoratet til Fødevarestyrelsen. I forbindelse med fase 2 skulle nedlægges 45-

50 stillinger frem mod 2014, og styrelsen gennemførte som et led heri en afskedigelsesrunde i 

september 2012.  

 

I 2011 blev et digitalt planlægningssystem for fødevarekontrollen sat i drift. Hermed blev 

planlægningen af kontrolarbejdet standardiseret på tværs af styrelsen med understøttelse af team-

arbejdet og en dynamisk planlægning af kontrolarbejdet. Systemet er efter de første erfaringer 

blevet optimeret, og det justerede system idriftsat i 2012. 

 

Implementeringen af Lean arbejdskulturen blev startet i 2010 og skrider fortsat frem. I 2010 og 

2011 var fokus primært strømlining af processer og indførsel af teamtavlemøder i 

Fødevareenhederne. 

 



 10 

I 2012 har fødevareenhederne arbejdet videre med teamtavlemøder, som afholdes løbende hver 14. 

dag. En interviewrunde vedr. medarbejdernes og ledelsens syn på teamtavlemøderne afdækkede, at 

der var behov for at opdatere teamtavlerne og at styrke ledelsen af møderne, så de i højere grad kan 

understøtte teamarbejdet. I 2012 blev de første skridt taget til et pilotforløb med dette tema i 

Fødevare Nordjylland. Pilotforløbet gennemføres i 2013 og bredes derefter ud til de øvrige 

kontrolenheder i Fødevareområdet. 

 

I 2012 blev Lean-implementeringen også startet på Veterinærområdet - i første omgang Veterinær 

Nord, hvor Lean har medvirket til at styrke driftsledelsen i enheden med funktionsbeskrivelser, 

bemandingsplanlægningssystem og teamtavlemøder. Desuden er processen for bistand til politiet 

ved dyreværnstilkald samt KO-kontrol blevet strømlinet med en markant forbedret fristoverholdelse 

til følge. 

 

Audit og supervision 

I 2012 gennemførte Fødevarestyrelsens supervisionsenhed som planlagt 5 supervisionsrunder. På 

fødevareområdet blev der udført supervision af kontrollen i hhv. kontorvirksomheder, 

fiskevirksomheder samt slagterier. På det veterinære område blev der udført supervision af 

kontrollen på samlesteder samt  i slagtekyllingebesætninger.  Hver runde har indeholdt deltagelse i 

7-8 kontrolbesøg i virksomheder. 

 

Supervisionsrunderne resulterede i rapporter med anbefalinger til kontrolsystemet. Anbefalingerne 

resulterede i, at der blev udarbejdet handleplaner for at forbedre kontrollen. Rapporter og 

handleplaner bliver ikke offentliggjort, men ligger på Fødevarestyrelsens intranet. 

 

 Supervisionsenhedens arbejde stoppede med udgangen af 2012. 

 

Halvårlig opfølgning på handleplaner som følge af supervisionsenhedens anbefalinger varetages 

fremover af Intern Audit, se næste afsnit.     

 

I 2012 blev Fødevareministeriets revisionsenhed nedlagt. Som følge heraf blev der i 2012 etableret 

en ny enhed i Fødevarestyrelsen, Intern Audit. Opgaven for Intern Audit er at udføre audit af 

kontrolsystemet, jf. Artikel 4. 6 i Kontrolforordningen (F 882/2004).  Fødevarestyrelsen planlagde 

et flerårigt auditprogram startende med 3 audits i 2013. 

 

2.2. Fødevarer 

2.2.1 Fødevarevirksomheder generelt  

I dette afsnit analyseres de samlede kontrolresultater for fødevarevirksomheder, dvs. for alle 

kontrolområder. Desuden vises fordelingen af de enkelte kontrolresultater pr. lovgivningsområde. 

Fødevarestyrelsen færdiggjorde i oktober 2013 en midtvejsevaluering af Fødevareforlig 2, der løber 

i årene 2011-2014. For kontrolkonceptet er resuméet af foreløbige effekttendenser: 

”Videreudviklingen af kontrolkonceptet betød blandt andet, at basiskontrollen i højere grad blev 

tilpasset de aktuelle risikobehov, og at en større del af kontrollen blev tilrettelagt som 

kontrolkampagner. Konkret blev basiskontrollens kontrolfrekvenser ændret således, at 

basiskontrollen blev reduceret med ca. 15.000 kontrolbesøg.  
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Herudover blev 5.800 basiskontrolbesøg tilført særlige indsatsområder, og omfanget af 

kampagnekontrollerne blev styrket. I 2012 blev der i fødevarekontrollen gennemført ca. 4.300 

kampagnekontroller.  

Der er gennemført færre, men mere fokuserede og dybdegående kontroller hos detail- og 

engrosvirksomhederne. I detail kan der for eksempel ikke spores en forskel i udviklingen i 

regelefterlevelsen mellem de brancher med reduceret standardfrekvens for basiskontrol i forhold til 

de brancher, hvor standardfrekvensen ikke blev reduceret ”. 

Generel analyse af kontrolresultater og overtrædelser 

Nedenstående tabel viser oplysninger om antal kontrolbesøg gennemført i engros- og 

detailvirksomheder. 
 

Kontrolbesøg 2008 2009 2010 2011 2012 

Ordinære 

kontrolbesøg 
73.520 66.707 60.560 51.459 

 

       51.220 

Øvrige kontrolbesøg 

fx opfølgende og 

anden kontrol 

27.760 26.829 25.042 25.251 

 

25.511 

Sum  101.280 93.536 85.602 76.710 76.731 

Data fra Fødevarestyrelsens kvartalsstatistik. 

 

Antal kontrolbesøg i 2012 er stort set uændret i forhold til 2011, og kontrolkonceptet har da også 

været det samme.  

 

Kontrolresultater, smiley og elitesmiley 

På hjemmesiden findsmiley.dk offentliggøres dagligt alle samlede kontrolresultater og smiley’er. 

Oplysningerne vises på mange forskellige måder fx som søgeresultater, som kan sorteres på mange 

forskellige måder og som Excel- og XML-filer. Det betyder, at offentligheden løbende kan følge 

udviklingen i fordelingen af smiley’er.  

Under ”Statistik” kan man bl.a. finde oplysninger om smileyer og elite-smileyer. I ”Resultater 2008 

- 2013” kan man bl.a. se fordelingen af de fire smiley'er for detailvirksomheder - både antal og 

procentvist for hele landet, nedenunder vises for hele landet:  

Procentvis fordeling af smiley hos detailvirksomheder 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

 

82,3 86,2 86,5 84,9 84,3 

 

12,9 11,0 11,1 12,4 13,3 

 

1,2 0,9 0,6 0,7 0,5 

 

3,6 1,9 1,8 2,0 1,8 

100 100 100 100 100 100 

Det ses af ovenstående tabel, at andelen af glade smiley´er (1) fortsat viser et svagt fald i 2012 og 

antallet af indskærpelser (2) en lille stigning. Det afspejler bl.a., at kontrolkonceptet med 

http://www.findsmiley.dk/da-DK/index.htm
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fødevareforlig 2  i 2011 og 2012 er blevet yderligere målrettet mod problemområder fx via øget 

kampagnekontrol og indførslen af prioriteret basiskontrol. 

Detail- og engrosvirksomheder får elite-status, når de har glade smiley'er (samlet kontrolresultat 1) 

og ingen anmærkninger på de seneste fire kontrolrapporter og i de seneste 12 måneder. 

Virksomheder, som ikke bliver kontrolleret regelmæssigt, men efter behov, kan dog ikke få elite-

status.  

 

På Smiley hjemmesiden under ”Statistik” vises under ”Elite-virksomheder 2008 - 2012” den 

procentvise udvikling i antallet af elite-virksomheder i perioden 2008 til 2012. Via et link i højre 

side af skærmbilledet kan man desuden hente den aktuelle fordeling af elite-smiley'er i hele landet 

fordelt på brancher. 

Procentvis andel virksomheder med elitestatus  

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Detail 40,8 47,2 55,2 54,4 58,5 

Engros 34,8 41,3 45,3 44,2 43,8 

I alt 40,2 46,6 54,3 53,5 53,5 

 

 

Tabellen ovenover viser procent elitevirksomheder blandt de virksomheder, der kan opnå elitestatus 

indenfor henholdsvis detail- og engros. Andelen af elitevirksomheder er for detailvirksomheder det 

højeste nogensinde, mens der for engrosvirksomheder er et svagt fald. 

  

De enkelte kontrolresultater pr. lovgivningsområde 

Ved et kontrolbesøg kontrolleres normalt flere lovgivningsområder (ud af 12 mulige), og der gives 

et kontrolresultat for hvert kontrolleret lovgivningsområde. I nedenstående tabel vises fordelingen 

af de enkelte kontrolresultater for detail- og engrosvirksomheder: 

 

% -vis fordeling af kontrolresultater 2008 2009 2010 2011* 2012 

Ingen anmærkninger 94,5 95,9 96,1 95,8 95.3 

Indskærpelse 4,3 3,4 3,4 3,8 4.0 

Påbud eller forbud  0,5 0,3 0,2 0,2 0.2 

Bødeforelæg, politianmeldelse, 

autorisation eller registrering frataget      0,7 0,4 0,3 0,3 

 

0.4 
* Summen er 100,1 % på grund af afrunding af tallene. 

 

Som det fremgår af tabellen, er fordelingen af kontrolresultater stabil.  

 

Fødevarerejseholdet udførte  godt 700 kontroller, hvor der i knap halvdelen af kontrollerne blev 

fundet en eller anden form for overtrædelse. Rejseholdet beslaglagde over 100 ton fødevarer og 

udstedte administrative bøder for ca. 1,1 million kr.  
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Forsøg med nye kontrolmetoder 

I 2012 gennemførte Fødevarestyrelsen to forsøg med nye kontrolmetoder  ved udvidet 

tværministeriel førstegangskontrol i restauranter i samarbejde med SKAT og Arbejdstilsynet. 

Forsøgene evalueres endeligt i sommeren 2014. 

 

Ved gennemførelse af kontrolkampagnen ”Produktion af kebab og shawarma”  var et af formålene 

også at undersøge regelefterlevelsen på og effekten af to kontrolbesøg inden for et døgn. Kebab-

/shawarmaspyd er et vanskeligt håndterbart produkt, og derfor indførtes en kontrolmetode med to 

besøg, for at følge op på, om de retningslinjer og procedurer, som tilsynsførende forklarede på 

første besøg, også blev efterlevet i praksis ved andet besøg. 144 virksomheder modtog indenfor 24 

timer to kontrolbesøg. Kampagnen omfattede to lovgivningsområder; ”Hygiejne: håndtering af 

fødevarer” og ”Virksomhedens egenkontrol”.  

 

Regelefterlevelsen for de to lovgivningsområder var 65 % ved 1. kontrolbesøg og 69 % ved 2. 

kontrolbesøg. 19 virksomheder ud af de 144 fik som noget nyt en sanktion inden for de to 

lovgivningsområdet ved det andet besøg, så disse virksomhederne havde ikke eller ikke i 

tilstrækkelig grad fulgt de forklarede retningslinjer og procedurer. Det viser, at kontrolmetoden 

giver effekt, og kontrolkampagnen gentages i 2014. Fødevarestyrelsen har endvidere i 2014 

reserveret 100 prioriterede kontrolbesøg til situationer, hvor den tilsynsførende vurderer, at der kan 

være behov for yderligere et besøg umiddelbart efter det første besøg.   

Prøveprojekter  

Resultater fra flere af prøveprojekterne med analyser er nævnt under det konkrete kontrolområde. 

 

Slutrapporter offentliggøres på hjemmesiden  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Foedevareundersoegelser.aspx 

 

Kontrolkampagner  

I 2012 blev der gennemført 17 nationalt koordinerede kontrolkampagner. De 17 nationalt 

koordinerede kontrolkampagner var følgende (med links):  

 Import fra 3. lande i detailleddet 

 Fersk eller frosset kød? 

 Storkøkken - anprisning af økologiske råvarer 

 Hvor frisk er fisken? 

 Styr på nedkølingen 

 Skyl grøntsagerne, kog bærrene 

 Tjek på menuen 

 Er etiketten i orden? 

 Glutenindhold i "glutenfri" 

 Produktion af kebab og shawarma 

 Anvendelse og mærkning af aroma 

 Tilsætningsstoffer tjekkes 

 Kontrol af import af ikke-animalske fødevarer 

 Styr på supermarkedets salatbar 

 Køligt blik på temperaturen hos sushirestauranterne 

 Tjek temperaturen i sommermånederne og varemodtagelse i detail 

 Rent vand i flasken? - kontrol af vin 

Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder.   

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Foedevareundersoegelser.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Foedevareundersoegelser.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Fødevaresikkerhed-i-butikker.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Mærkning-som-fersk-kød.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Storkøkkener.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Friskhed-af-fisk.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Kontrolspor-CCP-nedkøling.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Håndtering-af-vegetabilske-risikofødevarer-i-detailleddet.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Anprisninger-i-restauranter.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Generelle-mærkningsoplysninger.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Glutenindhold-i-fødevarer-mærket-glutenfri.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Produktion-af-kebab-ogshawarma.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Anvendelse-og-mærkning-af-aroma.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Anvendelse-og-mærkning-af-tilsætningsstoffer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Import-og-samhandel-af-ikke-animalske-produkter.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Selvbetjening-af-fødevarer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Kvalitet-og-fødevaresikkerhed-af-sushi.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Temperatur-i-fødevarer-i-sommermånederne.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Vinkampagne.aspx
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Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den øgede brug af kontrolkampagner siden 2010 har betydet, 

at virksomhederne og de tilsynsførende har fået større kendskab til reglerne på de konkrete 

områder. Samtidig er kontrollen blevet mere risikobaseret og effektorienteret, idet der bruges mere 

tid på kontrol af områder med risici og mindre tid på mere rutineprægede ordinære kontrolbesøg. 

Kontrolkampagner har bl.a. vist sig at være effektive til at afsløre overtrædelser fx i forbindelse 

med svindel og vildledning. 

 

Risiko som følge af overtrædelserne og årsager til overtrædelserne 

Risikoen som følge af overtrædelserne er meget forskellige fra branche til branche og er beskrevet 

under de relevante afsnit. Årsagerne til overtrædelserne varierer ligeledes. Blandt de generelle 

årsager kan nævnes manglende kendskab til reglerne, sjusk, ønske om større økonomisk vinding og 

mangelfuld egenkontrol. 

 

Nye aktioner for at sikre effektivitet  

Der blev i juni 2010 indgået et nyt fødevareforlig 2 mellem et bredt flertal i Folketinget. Forliget 

gælder for fødevarekontrollen i 2011-2014. Ved forhandlingerne om forliget blev de hidtidige 

erfaringer inddraget herunder revisionsenhedens rapport fra foråret 2010 om udmøntningen af 

fødevareforliget fra 2007. 

 

Forligspartierne var enige om, at mange af initiativerne fra Fødevareforlig 1 skulle videreføres. 

Herudover iværksættes følgende nye initiativer med henblik på en yderligere styrkelse 

af området: 

• Mindre basiskontol og øget anvendelse af målrettede og dybdegående kontrolkampagner 

• Øget gebyrbetaling 

• Udvikling og forsøg med nye kontrolmetoder, herunder bl.a. forsøg med flere anmeldte 

kontrolbesøg 

• Yderligere styrkelse af importkontrollen 

• Styrket information til forbrugere om importerede fødevarer 

• Øget tilgængelighed og styrket information om at vælge sundt 

• Kontrolkampagner rettet mod vildledning, anprisning og svindel 

• Styrket indsats i forhold til mærkning af fødevarer 

• Styrket kontrol med nethandel 

• Styrket kontrol med kosttilskud – styrkelse af kosttilskudsgruppen 

• Mere kontrol med pesticidrester i frugt og grønt 

• En kompetent og dialogbaseret kontrol 

 

Fødevarestyrelsen har også i 2012 implementeret eller været i gang med at implementere de nye 

initiativer. 

 

Målopfyldelse  

Kravene i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt 2012 blev opfyldt jf. nedenstående: 
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6 Højere regelefterlevelse   

Med Fødevareforlig 2 øges risiko- og behovsorienteringen af 
fødevarekontrollen. Fødevaresikkerheden forbedres ved at ressourcer 
og indsats målrettes problemområderne fordi virksomhedernes 
regeloverholdelse derved øges. Det er derfor fortsat et fokusområde at 
sikre en høj regelefterlevelse blandt danske fødevarevirksomheder. 

I 2012 skal 75 % af de kontrolbesøg, der gennemføres efter 
anmærkninger ved kontrollen, resultere i et forbedret kontrolresultat. (I 
2011 udviste 77,2 % virksomheder, denne adfærd). 

Der findes kun valide 
data for november og 
december. Disse viser 
at andelen af 
delresultater, der er 
blevet forbedret efter en 
anmærkninger, er 85,6 
%.  

Målet er opfyldt. 

 

9 
Efterlevelse af 
Kontrolfrekvensvejledning 

  

Fødevarestyrelsens kontrolvirksomhed yder et væsentligt bidrag til at 
sikre en høj fødevaresikkerhed. Fødevarestyrelsen skal udføre kontrol 
med fødevarevirksomhederne efter kontrolfrekvensvejledningens 
retningslinjer, særligt m.h.t. standardfrekvenser for planlagte 
kontrolbesøg og m.h.t. opfølgende kontrolbesøg. Dette skal gøres så 
risiko- og behovsorienteret som standardfrekvenserne tillader og under 
hensyn til de konkrete anmeldelser fra borgere, der skal følges op på. 
Indikator 1: Fødevarestyrelsen skal nå de planlagte kontrolbesøg, jf. 

frekvenser 

Indikator 2: Fødevarestyrelsen skal gennemføre de prioriterede 

kontrolbesøg. 

Indikator 3: Opfølgende kontrolbesøg til tiden, når virksomheden ved 

det sidste kontrolbesøg har opnået kontrolresultat 2, 3 eller 4. 

1. Der er udført 102,5 % 
af årets planlagte 
kontroller. 

2: Der blev udført 104,1 
% af de planlagte 
prioriterede kontroller. 

3: Ikke muligt at 
fremskaffe valide data, 
derfor udgår denne 
indikator. 

 
 

2.2.2 Fødevarehygiejne 

Aktioner for at forbedre kontrollen og regelefterlevelsen 

Som en del af Fødevareforlig 2 har Fødevarestyrelsen i foråret 2012 udviklet specialiseringskurser 

for tilsynsførende indenfor fiske- og kødområdet. Kurserne har til formål at udvikle en gruppe 

tilsynsførendes kompetencer med henblik på større kendskab til og forståelse for produktion og 

teknologi indenfor fiske- og kødbranchen. Specialiseringskursus indenfor fiskeområdet er afholdt i 

foråret 2012 og specialiseringskursus indenfor kød blev afholdt i efteråret 2012. Der er endvidere 

afholdt et specialiseringskursus for erfarne tilsynsførende indenfor mejerier i oktober 2013. 

2.2.3 Mikrobiologi og zoonoser  

 Mikrobiologiske prøveprojekter 

Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojekter med det 

formål at generere data til brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder data til brug for 

verifikation af handlingsplaner og virksomhedernes egenkontrol.  

Der har i 2012 været udtaget ca. 17.000 prøver til mikrobiologiske undersøgelser fordelt på 

følgende hovedområder: 

 Verifikation af virksomhedernes egenkontrol:   5.000 prøver 

 Laboratorieundersøgelser til understøttelse af kontrolkampagner: 1.000 prøver 

 Kundeklager og udredning af sygdomstilfælde:    1.000 prøver 
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 Kortlægning- og overvågning:                            10.000 prøver  

Resultater fra de gennemførte mikrobiologiske prøveprojekter publiceres på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Mikrobiologi.aspx 

 

 

Intensiveret kontrol for salmonella og campylobacter i dansk og udenlandsk kød (Case-by 

case-kontrollen) 

I 2012 er der i case-by-case projektet udtaget 532 partier udenlandsk kød og 493 partier dansk kød, 

som led i en intensiveret kontrol af dansk og udenlandsk okse-, svine- og fjerkrækød. Resultaterne 

for case-by-case projektet er afrapporteret i ”Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og 

campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød, Case-by-case-kontrollen”.  

 

Case-by-case-kontrollen er meget omfattende og har betydet, at Fødevarestyrelsen i 2012 har afvist  

23 partier af kød, der har været forurenet med salmonella og campylobacter i en sådan grad, at det 

ville være farligt for forbrugerne at spise. Derudover blev fire partier afvist på grund af 

overskridelse af det nye kriterium for to specifikke salmonellatyper (S. Enteritidis og S. 

Typhimurium) i fersk fjerkrækød.  

 

Case-by-case-kontrollen for 2012 viser blandt andet, at andelen af partier med salmonella eller 

campylobacter er højere i det importerede fjerkrækød end i det danske. Samtidig er der sket en 

betydelig forbedring af det importerede fjerkrækød for så vidt angår salmonella siden case-by-case-

kontrollen startede i 2007. 

  

Resultaterne for campylobacter er steget betydeligt i 2012 i forhold til tidligere. Dette skyldes, at 

kontrollen i 2012 alene omfatter kølet kyllingekød, som er det mest ”campylobacter” belastede 

fjerkrækød, og ikke som hidtil også frossent kyllingekød og kalkunkød.  

 

I svinekød ligger andelen af partier med salmonella på samme niveau i dansk og importeret kød. 

For dansk oksekød er der sket en stigning i andelen af partier med salmonella i forhold til tidligere 

år, mens niveauet var lavt for det importerede oksekød. Det var overvejende salmonellatypen 

Dublin, der blev påvist i det danske oksekød. Baggrunden for stigningen kendes ikke, men i 2013 

iværksættes et projekt til afklaring af forekomsten i opskæringsvirksomheder. Den igangværende 

salmonella Dublin handlingsplan blev vedtaget i 2008, og målet er at udrydde bakterien fra 

kvægproduktionen. 

  

Fødevarestyrelsen vurderer, at case-by-case-kontrollen har en præventiv effekt overfor 

virksomhederne, så de for eksempel køber produkter hos leverandører, der ikke har haft partier, der 

er vurderet farlige. Som led i Salmonella- og campylobacter forliget fortsætter projektet til 

udgangen af 2014. 

 

Antibiotikaresistens 2012 

Et særligt indsatsområde er antibiotikaresistens, hvor fokus er mod de antibiotikatyper, der 

betragtes som kritisk vigtige for behandling af mennesker, specifikt fluorokinoloner og 

cefalosporiner er relevante under danske forhold. Med den stigende opmærksomhed på MRSA 

(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) i svineproduktionen og ESBL (Extended Spectrum 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Mikrobiologi.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Mikrobiologi.aspx


 17 

BetaLactamases) (også kendt som ESC (Extended Spectrum Cephalosporinases)) i den animalske 

fødevareproduktion er der behov for mere viden om udbredelsen af disse bakterier og 

resistensformer og deres betydning for sygdomsudviklingen hos mennesker. Da begge 

problemstillinger skal betragtes i et ”One Health” perspektiv, arbejdes der tæt sammen med 

sundhedsmyndigheder og forskningsinstitutioner på i fællesskab at forbedre viden og iværksætte 

relevante undersøgelser og tiltag. Samtidig følges udviklingen af resistente bakterier i 

husdyrproduktionen via prøveprojekter og fra 2014 via en harmoniseret EU resistensovervågning, 

så der skabes et bedre datagrundlag for at kunne gribe ind overfor uhensigtsmæssig udvikling. 

Resultater af resistensovervågningen afrapporteres på Fødevarestyrelsens hjemmeside og i den 

årlige DANMAP rapport som kan læses her www.danmap.org og i den årlige EU zoonoserapport 

som kan læses her http://www.efsa.europa.eu/en/zoonosesscdocs/zoonosescomsumrep.htm.  

 

I 2012 sås en stigning af S. typhimurium isolater fra svin og svinekød, der var multiresistente. 

Salmonella fra svin og dansk svinekød var dog ikke resistente overfor kritisk vigtige antibiotika. 

Resistens i Campylobacter jejuni isolater fra kyllinger og kvæg respektive Campylobacter coli 

isolater fra svin var på samme niveau som i 2011.  

Forekomsten af ESBL-producerende E. coli i svin steg, men var stadig under 2010 niveauet. I 

kyllingekød sås ingen stigning i dansk kød, men en stigning i importeret kød.  

Der er sket en stigning i antallet af svin med MRSA undersøgt på slagteri i 2012. Antallet af 

personer med MRSA steg med 20 % i 2012 i forhold til 2011. Heraf blev MRSA af svinetypen 

fundet hos 232 personer i 2012 i forhold til 164 personer i 2011. 

 

 

Styrket indsats for salmonella og campylobacter 

I forbindelse med forliget om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter er der 

gennemført en række projekter om forekomst og spredning af salmonella og hygiejneindikatorer i 

detail- og opskæringsled. Projekterne har bl.a. resulteret i en række gode råd til slagtere i 

detailleddet. 

 

I 2012 blev der udarbejdet en evaluering af salmonellahandlingsplanen for svin. Selvom flere af 

hovedelementerne i handlingsplanen har haft en effekt, er udviklingen i forekomsten af salmonella 

blandt slagtesvin stigende. Konklusionerne har dannet baggrund for kommissoriet til den 

kommende handlingsplan på området, som forhandles i 2013.  

 

Det har ikke været muligt at nå alle delmål, som er fastsat i handlingsplanen til bekæmpelse af 

Salmonella Dublin i kvægproduktionen, og der er i 2012 og i starten af 2013 udarbejdet forslag til 

yderligere indsatser. Indsatserne skal sikre, at målet om udryddelse af bakterien nås. 

 

Campylobacterhandlingsplanen udløb ved udgangen af 2012, og der er derfor udarbejdet en ny 

handlingsplan, som blev vedtaget i foråret 2013. Handlingsplanen er baseret på konklusioner og 

anbefalinger fra en evaluering af den første handlingsplan. Evalueringen blev offentliggjort i 

sommeren 2012. Den nye handlingsplan sætter mål for reduktion af positive slagtekyllingeflokke 

samt for reduktion af risikoen for at få campylobacter af danskproduceret kyllingekød. 
 

Zoonoser  

Zoonoseovervågningen i Danmark samles og afrapporteres hvert år i Annual Report on Zoonoses. 

Rapporten samler data fra overvågning som udføres i henhold til Zoonosedirektivet (2003/99/EF), 

http://www.danmap.org/
http://www.efsa.europa.eu/en/zoonosesscdocs/zoonosescomsumrep.htm
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fra den nationale overvågning og fra forskningsprojekter. Rapporten beskriver desuden i korte træk 

frekvens af overvågningen og kan ses ved nedenstående link.  

http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Fødevaresikkerhed/Annual_report_on_zoonosis.aspx 

 

I 2012 var der 1.198  registrerede humane salmonellatilfælde, dvs. samme niveau som i 2011, hvor 

der var 1.166 tilfælde. Der var i 2012 i alt 7 udbrud med Salmonella Typhimurium inkl. den 

monofasiske variant, samt flere små udbrud med eksotiske salmonellatyper. Antallet af 

campylobactertilfælde faldt fra  4.068 i 2011 til 3.725. Rapporten indeholder en beskrivelse af den 

nye campylobacterhandlingsplan. 

 

 

Resultatmål 

I Fødevarestyrelsens resultatkontrakt 2012 nævnes, at antal registrerede humane sygdomstilfælde 

som følge af salmonella skal falde med 5 % i forhold til 2011-niveau og som følge af 

campylobacter med 10 % i forhold til 2011-niveau.  

 

Antallet af salmonellatilfælde er stort set uændret og antallet af campylobactertilfælde er faldet med 

8,4 %. Dermed er målet ikke nået fuldt ud, men faldet i antallet af campylobactertilfælde anses for 

et godt resultat. For salmonella vurderes det, at ca. halvdelen af sygdomstilfældene erhverves på 

udlandsrejse. Det er derfor ikke sandsynligt, at forekomsten kan reduceres mærkbart og fremover 

vil det være målet, at fastholde denne lave forekomst. 
 

FVO inspektion af kontrollen af muslinger 

I november 2012 gennemførte FVO en inspektion i Danmark af, at kontrollen i forhold til 

toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle foregår i henhold til EU reglerne. Konklusionen 

af inspektionen var, at kontrollen stort set foregår i henhold til EU reglerne. Fødevarestyrelsen er 

imidlertid ikke fuldt enig med FVO om visse af de kritikpunkter, som FVO rejste under 

inspektionen, hvorfor der pt. er en dialog i gang med FVO og EU-Kommissionen om disse 

kritikpunkter. FVO har udarbejdet en rapport med en række anbefalinger, som kan findes på 

http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3090 Fødevarestyrelsens kommentarer til 

rapporten kan også findes her. 

 
Særstatus for salmonella i konsumæg 

Fødevarestyrelsen ansøgte i 2007 om særstatus for salmonella i konsumæg.  Der blev som følge 

heraf udarbejdet en EU vejledning med, hvilke krav et kontrolprogram skal opfylde for at kunne 

vurderes at være ækvivalent med det svenske og finske. Det danske kontrolprogram blev  endvidere 

vurderet af en ekspertarbejdsgruppe og fundet ækvivalent. Efter en langvarig proces i EU 

fik Danmark  1. juli 2012 særstatus for salmonella i konsumæg. Konkret betyder særstatus, at hvis 

en virksomhed vil sælge udenlandske æg i Danmark, så skal den sikre sig, at der med æggene følger 

et certifikat, som er underskrevet af myndighederne i oprindelseslandet og som attesterer, at æggene 

stammer fra flokke, der er undersøgt efter prøveprogrammet i EU-lovgivningen og testet fri for 

salmonella. Med særstatus kan der således stilles strengere krav til de æg, der indføres fra EU og 

tredjelande.    

 

Pilotprojektsag om fødevarekædeoplysninger 

I marts 2012 indledte Kommissionen en pilotprojektsag vedrørende håndhævelsen af forordning 

853/2004, Bilag II, afsnit III (Information om fødevarekæden) herunder den danske fortolkning af 

http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Fødevaresikkerhed/Annual_report_on_zoonosis.aspx
http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Fødevaresikkerhed/Annual_report_on_zoonosis.aspx
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3090
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kravene til oplysninger om fødevarekæden. Baggrunden for sagen var, at FVO ved 2 inspektioner af 

det danske kontrolsystem, havde anmærkninger til den danske praksis på området. 

 

Foranlediget af pilotprojektsagen, har Fødevarestyrelsen i samarbejde med branchen, iværksat 

tiltag, der udmønter sig ved en ændret praksis og ændret vejledning på området. 

 

2.2.4 Kødkontrol på slagterier  

Resultaterne af kontrollen på slagterier vil indgå i de øvrige afsnit om særlige kontrolområder 2.2-

2.5.  

 

Kontrollen med de små slagterier overgik i forbindelse med omorganiseringen i marts 2012 til 

kødkontrollen. 

 

I forbindelse med Danmarks EU formandskab holdt Fødevarestyrelsen en todages konference 

om fremtidens kødkontrol. Der var deltagere fra EU Kommissionen, myndighederne og 

erhvervet fra EU-medlemslande samt myndigheder fra enkelte tredjelande. Formålet var at 

diskutere, hvorledes konklusionerne fra EFSA’s rapport ” Scientific opinion on the public 

health hazards to be covered by inspection on swine” kan implementeres i den kommende EU 

lovgivning. Hovedemnerne på konferencen var, hvilke dyr der skal testes for trikiner, 

salmonellaovervågning, hvorledes fremtidens kontrol skal foretages samt hvem, der skal 

udføre hvilke opgaver. Konferencen var en opfølgning på Kommissionens Round-Table 

conference, men med en mere praktisk vinkel. 
 
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Feb/Konference-om-fremtidens-koedkontrol 
 

Kødkontrollen fortsatte i 2012 arbejdet med modernisering og effektivisering af kødkontrollen 

samtidig med at et højt fagligt kvalitetsniveau opretholdtes. 

 

Målopfyldelse: 

Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2012 havde som mål, at kvaliteten af kødkontrollen er 

mindst 95 %, dvs. månedens kvalitetskontroller skal i 95 % af tilfældene opfylde kvalitetsmålingens 

krav i henhold til vejledningen.  

Resultaterne var 99,1 % for svineslagterier og 99,2 % for kreaturslagterier, så målet blev opfyldt.  

 

2.2.5 Kemiske forureninger   

Mykotoksiner 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx 

 

Der blev gennemført de årlige prøveprojekter om mykotoksiner i kornprodukter, samt kontrol af 

aflatoksiner under EU skærpet importkontrol og EU importrestriktioner.  

 

Resultaterne for aflatoksiner viste især problemer med tørrede figner. For mykotoksiner i korn og 

kornprodukter blev der analyseret 89 prøver for ochratoksin A, DON, T-2 og HT-2. Der blev ikke 

fundet overskridelser. 

 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Feb/Konference-om-fremtidens-koedkontrol
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx
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Metaller 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Tungmetaller.aspx 

 

Kontrollen omfattede projekter om tungmetaller i fisk, fiskevarer og muslinger landet i Danmark og 

fiskevarer fra Grønland. Derudover var der et projekt om kvaliteten af vand på virksomheder, hvor 

fokus bl.a. var virksomheder i gamle bygninger med måske gamle vandledninger, som evt. kunne 

afgive fx bly. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier for metaller i drikkevand i 

projektet.  

 

Procesforureninger 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx 

 

Kontrollen omfattede to prøveprojekter om indholdet af PAH i forarbejdede produkter samt et om 

furan og et om akrylamid.  

 

Projekterne om PAH i fødevarer omfattede prøver af børnemad, grillstegte kødprodukter, grillstegte 

fiskeprodukter, vegetabilske spiseolier, tørrede produkter, røget fisk samt rå fisk og fiskevarer. Der 

blev fundet overskridelser af de aktionsværdier, som var fastsat i forbindelse med projektet, for te 

og bananchips. For bananchips blev det vurderet at være sundhedsmæssigt betænkeligt, hvorimod 

det for te ikke blev vurderet som værende problematisk. 

 

Projektet om furan i fødevarer omfattede 66 prøver af babymad, instant kaffe, kaffebønner og 

øvrige produkter. 3 prøver kaffebønner oversteg aktionsværdien på 2500 ng/g, og 1 prøve instant 

kaffe oversteg aktionsværdien på 600 ng/g (indhold på 785 ng/g).  Der var dog ikke 

sundhedsmæssige problemer ved det fundne indhold. 

 

I projektet om akrylamid blev de højeste indhold fundet i pomfritter og instant kaffe. Samlet set 

over de år, hvor der er blevet analyseret for akrylamid, ser det ikke ud til, at der er sket nogen større 

ændringer i indhold.   

 

Organiske miljøforureninger 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx 

 

Kontrollen omfattede en række prøveprojekter vedrørende indhold af dioxin, PCB og ikke-

dioxinlignende PCB i forskellige animalske fødevarer samt overvågning af dioxin- og PCB 

indholdet i sild fra Østersøen og overvågning af indholdet af flourerede stoffer i animalske 

fødevarer, vegetabilske produkter og vilde fisk. 

 

I to prøver af torskelever fra Bælthavet og Kattegat blev der fundet overskridelser af grænseværdien 

for ikke-dioxinlignende PCB. Dette har medført skærpet opmærksomhed omkring indholdet af PCB 

i torskelever. I de øvrige prøver blev der ikke fundet overskridelser af grænseværdierne eller 

indgrebsværdierne.  

 

Derudover blev der gennemført et kontrolprojekt, der omfattede udtagning af æg hos mindre 

producenter med udegående høns. Fire prøver overskred grænseværdien for dioxin/PCB og 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Tungmetaller.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Tungmetaller.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx
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yderligere seks prøver overskred indgrebsværdien for dioxin. Forhøjede dioxinniveauer i miljøet 

kan stamme fra tidligere og nuværende forurening fra affaldsforbrænding. Ligeledes kan ildebrand i 

nærheden af gården føre til højere niveauer. Efter fundene blev der i samarbejde med branchen, 

DTU, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen udarbejdet en vejledning til producenter af æg med 

henblik på at begrænse indholdet af dioxin i æg.  

 

Naturlige toksiner 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx 

 

Kontrollen omfattede nitrat i grønne bladgrøntsager (rucola). Seks prøver overskred grænseværdien 

for nitrat i rucola, hvilket vil betyde skærpet opmærksomhed på dette område. 
 

Desuden blev der gennemført et prøveprojekt for histamin, hvor der blev analyseret 117 prøver fra i 

alt 13 partier. Grænseværdien var overskredet for et parti sildefileter. 

 

Pesticidrester 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Pesticidrester.aspx 

 

Resultaterne af pesticidkontrollen offentliggøres kvartalsvist og årligt i samlede rapporter, der 

findes på ovenstående side. Desuden indberettes alle pesticidresultater årligt til EFSA. 

 

Kontrollen i 2012 omfattede 2497 prøver analyseret for indhold af pesticidrester, fordelt på ca. 160 

forskellige typer fødevarer. Der blev udtaget 1559 prøver af frugt og grønt (inkl. økologisk), 317 

prøver af cerealier (inkl. økologisk), 20 prøver af babymad (inkl. økologisk), 145 prøver af 

forarbejdede fødevarer (vin, pasta, tørret frugt, juice, olivenolie, smørbare blandingsprodukter, tofu 

og sojaprodukter inkl. økologisk), 297 prøver af fødevarer af animalsk oprindelse (kød, honning, 

mælk og smør inkl. økologisk), 50 prøver i projektet om national mistankekontrol og 109 prøver 

udtaget som skærpet importkontrol. 

 

Resultaterne viser følgende: 

 For fødevarer på det danske marked er fund af pesticider overordnet set på niveau med 

tidligere år.  

 For konventionelle prøver af frugt og grønt overskrider henholdsvis 1,8 % og 1,0 % af 

prøverne maksimalgrænseværdien. Der findes generelt flere overskridelser i udenlandsk 

produceret frugt og grønt sammenlignet med dansk produceret frugt og grønt.  

 For konventionelt frugt og grønt er der fundet restkoncentrationer under grænseværdien i 

henholdsvis 70 % og 31 % af prøverne.  

 Der findes flere overskridelser i frugt sammenlignet med grønt.  

 I cerealier blev der ikke fundet overskridelser af maksimalgrænseværdien.  

 Der blev ikke fundet restkoncentrationer af pesticider i babymad og animalske produkter.  

 I økologiske produkter blev der fundet restkoncentrationer af pesticider i syv prøver 

svarende til 1,4 % af de undersøgte prøver. To ud af tre prøver med indhold blev vurderet at 

være ikke tilsigtede forureninger, mens indhold i den sidste prøve blev vurderet at være en 

overtrædelse af økologireglerne.   

 I flere fødevarer ses fund af forskellige pesticider i samme prøve. Disse fund er oftest gjort i 

udenlandske produkter.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Pesticidrester.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Pesticidrester.aspx
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 Alle overskridelser af grænseværdierne er blevet vurderet toksikologisk, og ingen fund har 

givet anledning til sundhedsmæssig bekymring.  

 

  

Restkoncentrationer af veterinærmedicin m.v. i animalske fødevarer  

Fødevarestyrelsen udtog og analyserede ca. 15.000 prøver fra svin, kvæg, får, heste, fjerkræ, 

akvakultur, mælk, æg, vildt og honning for rester af hormoner, antibiotika og anden medicin til dyr 

samt forurenende stoffer, der kan finde vej til foder eller drikkevand. Prøveudtagningen foretages 

efter direktiv 96/23. Resultaterne findes på hjemmesiden 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Restkoncentrationer_EU_indberetning

er/Sider/forside.aspx 

 

Der blev ikke fundet prøver med uacceptabelt indhold fra slagtesvin, får, geder, fjerkræ og 

opdrættet vildt. 

 

Der blev fundet overskridelse af maksimalgrænseværdien for penicillin i et slagtekreatur, og 

efterfølgende undersøgelser viste, at det skyldtes manglende forlængelse af tilbageholdelsestiden fra 

den praktiserende dyrlæges side, ved indgift af meget store doser penicillin. Slagtekroppen blev 

erklæret uegnet til menneskeføde.  

 

Der blev fundet overskridelse af maksimalgrænseværden for penicillin i fire søer svarende til 0,3 % 

af prøvede søer. Slagtekroppene blev erklæret uegnede til menneskeføde.  

Rester af phenylbutazon blev fundet i en slagtehest, som ikke var korrekt udskrevet af 

fødevarekæden i hestepasset. 

 

En mælkeprøve blev fundet at indeholde rester af dichlophenac på grund af forurening fra en 

prøvetager i behandling. Efterfølgende blev procedurerne for prøvetagere indskærpet. 

 

Prøver af æg fra et fritgående hønsehold fandtes at indeholde rester af PCB. Opfølgende ægprøver 

fra samme hønsehold viste ikke uacceptabelt indhold. Sagen blev overgivet til Miljøministeriet til 

opfølgning vedr. PCB rester i miljøet.   

 

Der blev fundet rester af farvestoffet leucokrystalviolet i en prøve fra et dambrug, uden at der dog 

kunne påvises rester af stoffet i opfølgningsprøver.  

 

Blandt prøver fra vildtlevende vildt blev der fundet en prøve med cadmium i en due og seks prøver 

med kviksølv i ænder. I betragtning af danske forbrugeres spisevaner blev det ikke vurderet som 

sundhedsskadeligt.  

 

En enkelt honningprøve viste uacceptabelt indhold af bly, hvilket af og til forekommer stammende 

fra den anvendte propolis. 

 

Der blev fundet uacceptabelt indhold af chloramphenicol i fem partier af importerede svinetarme 

samt et parti importerede fåre/gedetarme fra Kina, og disse blev derfor afvist ved grænsekontrollen.  

 

Endelig blev der fundet uacceptabelt indhold af oxytetracyklin i et parti rejer fra Vietnam, som også 

blev afvist ved grænsekontrollen. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Restkoncentrationer_EU_indberetninger/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Restkoncentrationer_EU_indberetninger/Sider/forside.aspx
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Fødevarekontaktmaterialer 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-

%20kontrolresultater.aspx 

 

Kontrollen omfattede prøveprojekter om bisphenol A i sutteflasker, dåser og låg til børnemad, 

epichlorhydrin i lakerede dåser og låg, og afsmitning af metaller fra glasur, keramik, porcelæn, glas, 

gryder og pander. I projektet om epichlorhydrin blev virksomhedernes 

overensstemmelseserklæringer og brugsanvisninger ligeledes undersøgt. Slutrapporterne er på vej 

og kan snarest findes på ovenstående link. 

 

I projektet om bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer til børn blev der fundet bisphenol A i 3 af 

lågene og BADGE i 3 af dåserne. Bisphenol A og alle de forbindelser, det indgår i (fx BADGE), må 

ikke anvendes i fødevarekontaktmaterialer rettet til børn fra 0-3 år. 

 

I projektet om epichlorhydrin blev der ikke fundet indhold over analysemetodens detektionsgrænse 

og dermed ikke over den fastsatte aktionsgrænseværdi for migration. 

 

I projektet om afsmitning af metaller blev der ikke fundet nogen overskridelser af 

migrationsgrænseværdierne for bly og cadmium fra glas og keramik. 

2.2.6 Tilsætningsstoffer 

I 2012 blev der påbegyndt 9 prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer (der blev udført 

analyser på knapt 1000 prøver), et projekt om renhedskriterier for tilsætningsstoffer og 

tilsætningsstofblandinger (ca. 50 prøver) og et projektet om aromaer (ca. 75 prøver). Derudover har 

der været kørt en kampagne om anvendelse og mærkning af tilsætningsstoffer, hvor der blev 

udtaget 208 prøver til analyse for tilsætningsstoffer og en kampagne om anvendelse og mærkning af 

aromaer, som foregik ved dokumentkontrol. Ikke alle resultater foreligger endnu, men de 

offentliggøres på hjemmeside jf. link. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Tilsaetningsstoffer_aromaer/Sider/forside.aspx 

 

I stort set alle projekter om tilsætningsstoffer blev der i lighed med tidligere år konstateret fejl. De 

typiske fejl var overskridelser af grænseværdierne og deklarationsfejl. Kontrollen vil derfor 

fortsætte på samme måde, som den har gjort de seneste år. Produktkategorien og typen af 

tilsætningsstoffer, der analyseres for, vil variere fra år til år. Dog med undtagelse af 

tilsætningsstoffer som nitrit og sulfit, der kontrolleres hvert år. 

Kampagnen om anvendelse og mærkning af tilsætningsstoffer viste færre fejl end en tilsvarende 

kampagne i 2010. Aromakampagnen viste høj regelefterlevelse, men der var behov for meget 

vejledning på området.  

2.2.6.2 Næringsstoffer 

Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne, men der er fulgt op på de 

enkelte sager efter de generelle principper. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Tilsaetningsstoffer_aromaer/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Tilsaetningsstoffer_aromaer/Sider/forside.aspx
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2.2.7 Kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring 

Produktsikkerhedskontrol  

Kosttilskudsgruppen skal årligt udføre kontrol med mindst 100 kosttilskud, der er anmeldt til 

markedsføring i Danmark, indenfor områderne produktsikkerhed, Novel food og tilsætning af visse 

andre stoffer end vitaminer og mineraler.  

 

Resultater og analyse af kontrollen 

I 2012 er der gennemført kontrol af 111 kosttilskudsprodukter markedsført af i alt 45 virksomheder. 

 

28 produkter er kontrolleret i henhold til artikel 14 i fødevareforordningen om forbud mod salg af 

fødevarer, der kan udgøre en risiko for forbrugerne. I forbindelse med denne kontrol blev der 

udstedt påbud om tilbagetrækning af  8 produkter. Der blev desuden sanktioneret med 8 bøder for 

markedsføring af farlige fødevarer samt givet forbud mod salg af to produkter, hvor sikkerheden 

ikke kunne dokumenteres. I kontrollen i henhold til artikel 14 indgår desuden kontrol i forbindelse 

med  bivirkningsindberetninger.  

 

I 2012 afsluttede Kosttilskudsgruppen i alt 13 sager vedrørende bivirkninger. Alle disse kontroller 

blev afsluttet uden anmærkninger. 

 

18 produkter blev kontrolleret uden anmærkninger i henhold til reglerne om Novel food, og 24 

produkter er kontrolleret i henhold til reglerne om tilsætning af andre stoffer end vitaminer og 

mineraler. Herudover blev 41 produkter samtidig kontrolleret i henhold til både reglerne om Novel 

food og om tilsætning af andre stoffer end vitaminer og mineraler. Disse kontroller blev afsluttet  

uden anmærkninger vedrørende de nævnte kontrolområder,  eller ved at virksomhederne  ikke 

længere ønskede at markedsføre produkterne. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

I 2013 vil Kosttilskudsgruppen fortsat prioritere kontrol af Novel food reglerne og reglerne om 

tilsætning af visse andre stoffer. Herudover vil kontrol af tilsætning af maksimumindhold i henhold 

til kosttilskudsreglerne af visse vitaminer og mineraler som noget nyt indgå i kontrollen. Endelig vil 

sagsbehandling af bivirkningsindberetninger og kontrol af nye produkter med indhold af farlige 

stoffer eller planteingredienser også i 2013 have høj prioritet. 

 

Internetkontrol  

Resultater og analyse af kontrollen 

Der blev gennemført kontrol af 70 danske hjemmesider. Ved  fysisk kontrol af 

internetvirksomhederne kontrolleredes også registreringsforhold, herunder registrering af 

importaktiviteter.  

 

Der blev givet sanktioner til ejere af 22 af de kontrollerede hjemmesider. Det drejede sig primært 

om sanktionering for markedsføring af farlige fødevarer samt manglende registrering af fødevare- 

og importaktiviteter. Kontrollen omfattede således  24 farlige kosttilskudsprodukter, som blev 

fundet på 19 af de kontrollerede hjemmesider.  
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I forbindelse med internetkontrollen er der udsendt 9 advarsler mod farlige kosttilskudsprodukter på 

udenlandske hjemmesider, hvis markedsføring var rettet mod danske forbrugere. Advarslerne 

omfattede 66 produkter.  

 

Samlet set har internetkontrollen omfattet kontrol af 90 farlige produkter.  Produkterne er fundet 

ved målrettet søgning i særlige produktkategorier, efter farlige planteingredienser og stoffer samt 

ved søgning efter kendte produktnavne på farlige kosttilskud.  

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

Kosttilskudsgruppen vil fortsat prioritere at søge målrettet efter farlige kosttilskud på internettet.  

Desuden vil gruppen fortsat øge kompetencerne indenfor internetsøgning og -kontrol dels ved 

kurser, dels ved træning og fokus på yderligere informationssøgning om de ansvarlige for 

hjemmesiderne og samarbejde med andre myndigheder om håndhævelse af reglerne. 

 

Kontrolkampagner og større kontrolaktioner 

I 2012 har Kosttilskudsgruppen gennemført en større kontrolaktion rettet mod markedsføring af et 

farligt kosttilskud fra hjemmesider og via sociale medier. Desuden har gruppen udarbejdet grundlag 

for en kommende større kontrolaktion. Kosttilskudsgruppen udførte herudover i samarbejde med 

Lægemiddelstyrelsen (nu Sundhedsstyrelsen) 2 fælles kontrolkampagner, som henholdsvis 

omhandlede kontrol af fysiske erotikbutikker og  kontrol af slankeprodukter på internettet. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kosttilskudsgruppens kontrolaktion omfattede i alt 11 sager om markedsføring af et farligt 

kosttilskud.  

Nogle af sagerne var indbyrdes relaterede og alle drejede sig om uregistrerede virksomheder.  

Kontrolaktionen har resulteret i politianmeldelse, bødesanktionering samt indskærpelser for 

manglende registrering. 

 

Kontrollen af erotikbutikker omfattede kontrol af 13 fysiske butikker fordelt rundt i Danmark. 

Denne kontrol resulterede i, at en af virksomhederne blev sanktioneret med bøder for 

markedsføring af et farligt kosttilskud samt manglende importregistrering. I de resterende butikker 

blev der ikke konstateret overtrædelser af fødevare- og/eller lægemiddelloven. 

 

Kontrollen af slankeprodukter omfattede dels internetsøgning efter kendte ulovlige slankeprodukter, 

dels kontrol af 9 hjemmesider fordelt på 7 virksomheder. 4 virksomheder blev her indskærpet regler 

om registrering af virksomheder og anmeldelse af kosttilskud. De kontrollerede hjemmesider 

markedsførte ikke farlige kosttilskud, men søgningen på hele internettet efter kendte ulovlige 

produkter resulterede i én advarsel mod 3 farlige kosttilskudsprodukter markedsført fra én 

hjemmeside. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

Resultaterne fra kontrol af erotikbutikker vurderer Kosttilskudsgruppen som værende et tegn på , at 

tidligere kontroller af erotikbutikker har bidraget til regelefterlevelsen i branchen.  

 

Hvad angår markedsføring af slankeprodukter vurderer Kosttilskudsgruppen derimod, at de få 

konstaterede overtrædelser ikke nødvendigvis tyder på større regelefterlevelse. Kosttilskudsgruppen 

vil derfor i 2013 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fokusere på ikke-deklareret indhold af 
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lægemiddelstoffer i slanke- og potensmidler. Desuden vil Kosttilskudsgruppen  også i 2013 have 

fokus på planlægning og gennemførelse af større kontrolaktioner. 

 

Kontrolkampagne om glutenfri fødevarer 

Fødevarestyrelsen gennemførte en kontrolkampagne om fødevarer, der markedsføres som 

”glutenfri” med det formål at kontrollere, om produkterne markedsføres efter nye regler for 

”glutenfri” produkter. Der blev analyseret 31 produkter, der markedsførtes som ”glutenfri”. 

Produkterne var brød, morgenmadsprodukter, bagværk, melblandinger og forskellige andre 

produkter som f.eks. pasta, chokolade og øl.  

Analyserne viste, at 29 ud af de i alt 31 testede fødevarer overholder grænseværdien. Kun to 

produkter havde et indhold af gluten, der overskred grænsen på 20 mg pr. kg 

 

Fødevarestyrelsen har endvidere via undersøgelsen erfaret, at de danske virksomheder, der 

forhandler ”glutenfri” produkter har rigtig godt styr på sporbarheden af deres produkter, 

Så både resultater fra den aktuelle kampagne og tidligere års kampagne, viser at virksomhederne 

generelt har en høj regelefterlevelse, når det kommer til regler for ”glutenfri” mærkede produkter. 

 

Risiko som følge af overtrædelserne 

Overtrædelserne af reglerne vurderes at have en vis sundhedsrisiko for de borgere, der lider af 

cøliaki. De produkter, der overskred grænseværdien for fødevarer mærket ”glutenfri”, blev trukket 

tilbage. Prøverne med overskridelser var henholdsvis fuldkorns rugbrød og groft franskbrød.  

 

Årsager til overtrædelserne 

Resultaterne af projektet peger på, at særligt detailbagere bør have lidt bedre styr på reglerne for 

”glutenfri” fødevarer. Der afholdes i denne forbindelse kurser for de tilsynsførende, hvor der bl.a. 

fokuseres på kontrol af overholdelse af reglerne for ”glutenfri” fødevarer hos bagere.  

 

2.2.8 Mærkning generelt 

Kontrolkampagne om anprisninger på menukort, hjemmesider mv.   

Der blev i 2012 gennemført en kontrolkampagne om mærkning med anprisninger på menukort, 

hjemmesider og andre steder. Fødevarestyrelsen har tidligere gennemført forskellige lokale 

kampagner på området, hvor der i forbindelse med den seneste i 2011 blev givet sanktioner hos 

10% af de undersøgte restauranter.  

 

Fødevarestyrelsen kontrollerede 600 restauranter med fokus på om anprisninger af f.eks. økologi, 

egnsangivelser på menukortet, på hjemmeside og andre steder er i orden. Kontrollen blev 

gennemført med 2 tilsynsførende pr. virksomhed.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Anpris

ninger-i-restauranter.aspx 

 
 
 

Kontrolkampagne om mærkning og vildledning 

I efteråret 2012 blev der gennemført en kontrolkampagne om mærkning, herunder vildledende 

mærkning. Se resultatet her: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Genere

lle-mærkningsoplysninger.aspx 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Anprisninger-i-restauranter.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Anprisninger-i-restauranter.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Generelle-mærkningsoplysninger.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Generelle-mærkningsoplysninger.aspx
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Kampagnen havde fokus på, dansk mærkning, læsbarhed, ingrediensmærkning, quid-mærkning, 

illustrationer og vildledende sammenligning. 
 
23 ud af 209 (11,0%) virksomheder fik sanktioner i form af indskærpelser eller bøde. Hovedparten 

af overtrædelserne vedrørte ukorrekt angivelse af ingredienser. Det er derfor vigtigt fortsat at have 

stor fokus på mærkning i kontrollen. 

 

Deltagelse i operation Opson II 

Danmark deltog for anden gang i operation Opson, der er en international aktion koordineret af 

Interpol og Europol, hvor der er fokus på falske og underlødige fødevarer, herunder krænkelser af 

varemærker, beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.  Aktionen 

foregik i 29 lande i uden 3.-9. december 2012; se link til pressemeddelelsen fra aktionen: 

http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2012/PR099 

Fødevarestyrelsen stod i spidsen for aktionen i Danmark i tæt samarbejde med SKAT, Politi og 

Patent- og Varemærkestyrelsen. Under aktionen har Danmark fokuseret på import af bl.a. vin og 

olivenolie fra tredjeverdenslande, særligt beskyttede varemærker og såkaldte beskyttede 

geografiske betegnelser.  

 

50 virksomheder og tilhørende lagre og containere er blevet undersøgt under aktionen. Der blev 

ikke fundet eksempler på svindel under aktionen. Danmark deltog også i aktionen i 2013. 

 

2.2.9 Økologimærkningsordningen  

Resultater og analyse af kontrollen 

Kontrolresultaterne for 2012 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2012. I 2012 blev der i lighed 

med 2011 registreret 5 kontrolresultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, bøder eller 

politianmeldelser).  

 

I alt var 1253 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2012, hvilket gav en 

overtrædelsesprocent på 0,4% (for så vidt angår overtrædelser, som har medført kontrolresultater af 

typen 3 og 4). 

Fødevarestyrelsen offentliggør årligt en rapport over de analytiske resultater fra prøveprojekter om 

pesticidrester, som også omfatter økologiske fødevarer. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Pesticidrester.aspx 

Der blev i 2012 udtaget i alt 217 prøver af fødevarer, der var deklareret økologisk. 112 prøver af 

frugt og grønt, 60 prøver af korn/ris, 9 prøver af babymad, 11 af animalske produkter og 25 af et 

forarbejdet produkt. Samlet set 5 prøver færre end i 2011. Der blev fundet restindhold af pesticider i 

3 prøver, svarende til 1,4 %. Der er tale om et betydeligt fald i forhold til 2011, hvor der blev fundet 

restindhold i 3,6 % af prøverne. I 2 af tilfældene var restindholdet så lavt, at det er overvejende 

sandsynligt, at pesticidresterne ikke kommer fra ulovlig anvendelse, mens niveauet i den sidste 

prøver var så højt, at det ikke kunne afvises, at der er tale om ulovlig brug.   

Kontrolkampagne Anprisning af økologi i storkøkkener og på serveringssteder 

Kontrolkampagnen  Anprisning af økologi i storkøkkener og på serveringssteder  viste samlet set, at 

de fleste danske køkkener (detailfødevarevirksomheder) overholder de danske regler om 

anprisninger med økologi i storkøkkener, herunder anvendelse af reglerne for økologisk 

http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2012/PR099
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/50_logo_maerker_deklarationer/oekologi/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer2012%20-%209.%20oktober%202013.docx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Pesticidrester.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Pesticidrester.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Stork%c3%b8kkener.aspx
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storkøkkendrift. Selvom kampagnen ikke direkte vedrørte EU’s økologiforordning vurderes det, at 

kampagnen har bidraget til at øge den generelle fokus på økologiske fødevarer og den tilknyttede 

lovgivning.  

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

2 ud af de 5 overtrædelser i kontrolkampagnen om anprisning af økologi i storkøkkener og på 

serveringssteder relaterede sig til regnskabskontrollen. Derfor gentog Fødevarestyrelsen det 

udvidede regnskabskursus (økologi III) for særligt udpegede regnskabskyndige tilsynsførende 

ultimo 2012. 

 

Der blev i 2012 etableret et system til offentliggørelse af økologikontrol-erklæringer på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside. Dette har medført yderligere effektivisering af økologikontrollen 

og mindsket de administrative byrder for virksomheder, der håndterer eller markedsfører 

økologiske fødevarer.  

 

Der er desuden i 2012 etableret et system, hvor økologikontrollen dokumenteres via 

kontrolrapporten, der udstedes i henhold til den generelle fødevarelovgivning. Dette har medført 

forbedringer for de IT-tekniske løsninger til brug for planlægning og dokumentation af 

økologikontrollen. 

2.2.10 GMO, novels foods, bestrålede fødevarer og varestandarder 

 

GMO 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2012 et prøveprojekt vedr. overholdelse af GMO-lovgivningen. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-

projekter/Sider/Genmodificerede%20foedevarer.aspx 

Projektet omfattede kontrol af fødevarer med indhold af majs, soja, ris eller hørfrø på lager i 

Danmark. Der blev udtaget prøver af 43 partier, hvoraf fire partier var økologiske produkter.  

Der blev påvist indhold af GMO-majs i et parti majsnudler og indhold af GMO-soja i en sojadrik. 

Ingen af produkterne var mærket med GMO. Herudover blev der fundet spor af (under 0,9 %) 

GMO i 6 partier (tre majs-, to soja- og en ris-prøve). De øvrige 32 analyserede prøver viste ikke 

indhold af GMO. Ingen af de fire økologiske fødevarer indeholdt GMO. Der blev ikke fundet 

indhold af ikke-EU-godkendte GMO-typer.  

 

Novel food 

Kontrollen af novel-food reglerne indgik bl.a. i den rutinemæssige kontrol af kosttilskud, se det 

afsnit. 

 

2.2.11 Import og samhandel af fødevarer og foder  

Analyse af kontrolresultater og overtrædelser 

Fødevareafdelingerne har i 2012 i kontrolprojekt Case-by-Case undersøgt partier af 

samhandelsmodtaget såvel som importeret okse-, svine- og fjerkrækød for indhold af 

Salmonella og fjerkrækød desuden for Campylobacter se afsnittet Intensiveret kontrol for 

salmonella og campylobacter i dansk og udenlandsk kød (Case-by case-kontrollen) under 

pkt. 2.2.3 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Genmodificerede%20foedevarer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-projekter/Sider/Genmodificerede%20foedevarer.aspx
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Fødevareafdelingerne har på fødevareområdet udtaget 72 prøver af 574 fødevarepartier 

importeret fra tredjelande omfattet af importrestriktioner som følge af aflatoksiner. 

Prøverne fordelte sig bl.a. på jordnødder fra Kina, mandler fra USA samt nødder og figner 

fra Tyrkiet. Der blev fundet 1 hhv. 10 overskridelser af grænseværdien i nødder og figner 

fra Tyrkiet. 

 

Fødevareafdelingerne har ligeledes udtaget 75 prøver ud af 706 fødevarepartier og 4 prøver 

ud af 31 foderpartier importeret fra Japan, som følge af risiko for radioaktiv kontamination 

efter atomkraftulykken på Fukushimaværket. Fødevarestyrelsen kontrollerer også for 

radioaktiv kontamination efter atomkraftulykken på Tjernobylværket. Der har i 2012 ikke 

været import fra de lande, der er omfattet af denne importrestriktion.  

 

I 2012 er der desuden udtaget 10 prøver ud af 61 importerede fødevare- og foderpartier fra 

Kina med risiko for melaminforurening. Ligeledes er der udtaget 6 prøver ud af 76 

importerede fødevare- og foderpartier af guar gummi fra Indien. Alle partierne har 

overholdt EU´s regler. Der har ikke været import af restriktionsprodukterne solsikkeolie fra 

Ukraine eller risprodukter fra Kina, sidstnævnte med eventuelt indhold af ikke-EU-

godkendte GMOér.   

 

Fødevareafdelingerne har desuden udtaget prøver af i alt 167 ud af 735 partier af 

forskellige fødevarer og i mindre omfang foder importeret fra tredjelande og omfattet af 

importrestriktioner ifølge forordning 669/2009 som følge af kemisk eller mikrobiologisk 

forurening. 4 af disse partier overholdt ikke EU's regler (2 salmonella, 2 pesticider). 

 

Kontrolkampagner: 

Ud over de EU fastsatte kontroller gennemførte Fødevarestyrelsen flere dybdegående kontrol-

kampagner på importområdet. Find oversigten over kampagnerne her: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/kontrol

kampagner2012.aspx 

 

Risiko som følge af overtrædelserne  

Såfremt importørerne ikke sikrer, at de fødevarer, der markedsføres er ”sikre”, kan dette 

medføre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne.  

 

Supervision af grænsekontrolstederne 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2012 supervision af grænsekontrolstederne. Resultaterne af 

supervisionen viste, at enkelte grænsekontrolsteder manglede at følge fuldstændigt op på 

kritikpunkter fra supervisionen i 2011, og at samtlige grænsekontrolsteder skal foretage opfølgning 

i forhold til gennemførelsen af dokumentkontrollen og dokumentationen af den gennemførte 

veterinærkontrol.  

 

Der blev ikke påvist systematiske fejl ved supervisionen i 2012.  

 

Samtlige grænsekontrolsteder skal følge op med øget kvalitetssikring af udstedte CVED’er til 

sikring mod fremtidige fejl og mangler. 
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Fødevarestyrelsen kontrollerer grænsekontrolstedernes opfølgning ved hjælp af handlingsplaner 

med tidsfrister for opfølgning, gennemgang af grænsekontrolstedernes proceduremanualer og 

eventuelt fotodokumentation. 

  

2.2.12 Eksport 

Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne, men der er fulgt op på de 

enkelte sager efter de generelle principper. 

2.2.13 Rapid Alert for Food and Feed 

I 2012 har der været flere større europæiske fødevaresager, som har været fulgt også fra dansk side. 

En af sagerne drejer sig om svindel med fødevarer, og en om et meget stort udbrud af norovirus 

efter indtag af frosne jordbær i flere tyske delstater. 

 

Sagen om frosne jordbær berørte også Danmark, idet der var distribution af jordbær til Danmark fra 

samme kinesiske virksomhed. Disse bær blev tilbageholdt af virksomheden.  

 

Som følge af denne sag indførte Kommissionen importrestriktioner på frosne kinesiske jordbær. 

Disse er stadig i kraft og omfatter forhåndsanmeldelse og analyse for virus af en stikprøve af 

partier, der importeres. 

 

Rapid Alert System for Food and Feed 

Fødevarestyrelsens fødevareberedskabsenhed har i 2012 behandlet i alt 8815 informationer via 

Rapid Alert Systemet. 

 

Danmark har i 2012 informeret Kommissionen 130 gange om fund af risici i forskellige 

produktkategorier med oprindelse i Danmark og i andre lande. Dette er et lille fald i forhold til 

2011, hvor vi informerede 155 gange. I 2009 var der 123 notifikationer fra Danmark og 2010 blev 

der informeret 131 gange. 

2.2.14 Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 

Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne for sporbarhed, men der er 

fulgt op på de enkelte sager efter de generelle principper. 

 

Fødevareberedskabsenheden koordinerer i samarbejde med fødevareafdelingen/enheden forløbet af 

tilbagetrækningskontrollen. Fødevareafdelingerne/enhederne står for sagsopfølgningen i henhold til 

retningslinjerne i kontrolvejledningen. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en oversigt over 

tilbagetrukne fødevarer. Fødevareberedskabsenheden har i 2012 lagt oplysninger om 190 

tilbagetrækninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Dette giver en hurtig og sikker information af 

befolkningen, med større fødevaresikkerhed til følge. 

 

Målopfyldelse 

Ifølge resultatkontrakt 2012 skulle fødevareberedskabet sikre, at fødevarer, der tilbagetrækkes fra 

markedet, i mindst 90 % af tilfældene lever op til Fødevarestyrelsens instruks og anbefalinger for 

kontrol med tilbagetrækning for så vidt angår igangsætning af sagen til og med kontrollen med 1. 

led. 

 

Målet blev nået med 92,9 % (145 ud af 156 sager).  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Tilbagetraekning_af_foedevarer/forside.htm
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Tilbagetraekning_af_foedevarer/forside.htm
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2.3 Dyresundhed 

2.3.1 Dyresundhed generelt  

Resultater og analyse af kontrollen 

Forekomsten af de anmeldepligtige husdyrsygdomme samt overvågningsprogrammerne for disse 

publiceres hvert år i Fødevarestyrelsens engelsksprogede rapport ”Animal Health in Denmark”.  

Rapporten indeholder desuden statistiske informationer om husdyr, og udvalgte temaer beskrives. 

Se rapporten for 2012   

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2013091.pdf 

 

 

Udbrud af en anmeldepligtig husdyrsygdom kan ikke betegnes som en regelovertrædelse, men i 

forbindelse med et udbrud kan der være mulighed for, at regler er overtrådt, f.eks. regler om 

smittebeskyttelse eller manglende overholdelse af anmeldepligten. Dette har der dog ikke været 

eksempler på i 2012. 

 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2011-2012 en kampagne over for de praktiserende dyrlæger 

vedrørende anmeldelse af kliniske mistanker om anmeldepligtige sygdomme. 

Formålet med kampagnen var at øge dyrlægernes opmærksomhed over for de anmeldepligtige 

sygdomme og evt. inddrage Fødevarestyrelsens dyrlæger i overvejelser om mulig anmeldepligtig 

sygdom i forbindelse med klinisk syge dyr. 

 

Kampagnen omfattede afholdelse af en møderække om emnet for de praktiserende dyrlæger samt 

information på Den Danske Dyrlægeforenings årsmøde og i Den Danske Dyrlægeforenings 

tidsskrift. Endvidere blev fremstillet og udleveret flyers i form af et ’action card’ med en kort 

instruktion til dyrlægerne om anmeldelse af husdyrsygdom. Denne information er efterfølgende 

optaget i Veterinærmedicinsk Industriforenings årlige produktkatalog. 

 

I 2012 blev der afholdt decentrale beredskabsøvelser for at træne beredskabssituationer og udvikle 

det veterinære beredskab. Der blev afholdt øvelser om udbrud af miltbrand, udbrud af mund- og 

klovesyge, fugleinfluenza og tuberkulose i en zoologisk have, testning af en destruktionsanstalts 

kapacitet ved udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom, inaktivering af patogener på et 

biogasanlæg samt vask og desinfektion af transportbiler. Centralt blev der afholdt en 

beredskabsøvelse, hvor man testede et internt kommunikationssystem.  

 

I 2011/2012 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne vedrørende anmeldelse af kliniske 

mistanker om anmeldepligtige husdyrsygdomme. Kampagnens formål var at øge de praktiserende 

dyrlægers opmærksomhed på sygdomssymptomer, som kunne give anledning til mistanke om en 

anmeldepligtig sygdom. Dyrlægerne blev opfordret til at kontakte Fødevarestyrelsens 

beredskabsenheder ved enhver tvivl om, hvorvidt et sygdomstilfælde kunne skyldes en 

anmeldepligtig sygdom. Kampagnen omfattede følgende aktiviteter: Fødevarestyrelsens dyrlæger 

gennemførte en møderække om emnet i de regionale dyrlægeforeninger, Fødevarestyrelsen havde 

en bemandet informationsstand på dyrlægernes årsmøde, et ”action card” om anmeldelse af kliniske 

mistanker blev udleveret til de praktiserende dyrlæger ved arrangementerne, og endvidere bragte 

Dansk Veterinær Veterinærtidsskrift en artikel om emnet, skrevet af Fødevarestyrelsens dyrlæger. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2013091.pdf
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I 2012 blev der gennemført en oplysnings- og kontrolkampagne om tidlig varsling for 

fugleinfluenza i erhvervsfjerkræhold. Formålet med kampagnen var at oplyse ejere af 

erhvervsfjerkræhold om reglerne om tidlig varsling for fugleinfluenza og kontrollere, at reglerne 

bliver overholdt. Kampagnens resultater viser, at reglerne om tidlig varsling for fugleinfluenza i 

meget høj grad overholdes.  

 

2.3.2 BSE  

Kontrol med BSE-overvågningen på slagterierne er igennem årene blevet udført for at konstatere, 

hvor stor en procentdel af danske kreaturer, der blev testet i overensstemmelse med reglerne. 

Derudover var et vigtigt aspekt med kontrollen at korrigere fejlene, så de ikke opstod i fremtiden. I 

de senere år har procentdelen af kreaturer, der er blevet BSE-testet, som de skulle, ligget meget højt 

– i 2011 99,99 %. Da BSE overvågningen på slagterierne ophørte den 1. januar 2013 blev det 

besluttet, at det ikke var nødvendigt at foretage kontrollen for 2012 set i lyset af, at Danmark den 

24. maj 2011 blev anerkendt som et land med ubetydelig BSE risiko (”negligible BSE risk”) på 

Verdensorganisationen for Dyresundheds årlige generalforsamling i maj i Paris. 

 

2.3.3 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder  

Den fysiske kontrol af dyrene blev foretaget af NaturErhvervstyrelsen, mens al sagsbehandling og 

indberetning af krydsoverensstemmelseskarakterer blev foretaget af Fødevarestyrelsen. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kvæg: 

3,5 % af alle kvægbedrifter, svarende til 706 bedrifter med i alt 106.218 kreaturer blev kontrolleret i 

2012. Der blev fundet dyr med mærkningsfejl i 116 besætninger, svarende til en fejlprocent på 16 

og dyr med registreringsfejl i 342 besætninger, svarende til en fejlprocent på 48. I en del 

besætninger fandtes der både mærknings- og registreringsfejl. 18 bedrifter blev lukket for 

omsætning af dyr i en periode pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller registrering af dyrene. 

Ved 418 af kontrollerne blev der ikke konstateret nogen fejl. 

 

Får og geder: 

3,4 % af alle fåre- og gedebedrifter, svarende til 364 bedrifter med i alt 16.002 dyr blev kontrolleret 

i 2012. Der blev fundet dyr med mærkningsfejl i 72 besætninger, svarende til en fejlprocent på 20 

og dyr med registreringsfejl i 107 besætninger, svarende til en fejlprocent på 29. I en del 

besætninger fandtes der både mærknings- og registreringsfejl. 13 bedrifter blev lukket for 

omsætning af dyr i en periode pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller registrering af dyrene. 

Ved 233 af kontrollerne blev der ikke konstateret nogen fejl. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse  

En del besætninger drives på hobbyplan, herunder særligt mange besætninger med får eller geder, 

og indsatsen overfor dette segment af besætninger vil fortsat være med fokus på vejledning. 

I besætninger med kvæg har fejlprocenten ligget relativt højt i flere år. Det er dog ikke 

nødvendigvis et udtryk for en ringere efterlevelse af reglerne generelt, men snarere en konsekvens 

af større fokus på problembesætninger og en forbedring af de risikokriterier, der ligger til grund for 

udpegningen af besætninger til kontrol. Siden juni 2010 har det været obligatorisk at mærke nyfødte 
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kalve med elektroniske øremærker, og efterhånden som flere og flere kreaturer bliver elektronisk 

identificerede, bør dette kunne hjælpe producenterne til lettere at overholde reglerne. Siden 1. 

oktober 2012 har det været obligatorisk at indberette digitalt til CHR, hvilket på sigt bør resultere i 

færre indberetningsfejl. I 2013 er CHR-området blevet omstruktureret, således at der nu er to 

personer, der arbejder med administrative kontroller i CHR, herunder en målrettet vejledning af 

besætningsejere i, hvordan reglerne er udformet, og hvordan de digitale løsninger kan lette 

indberetningerne til CHR. 

 

Identifikation af heste 

Kontrol af korrekt identifikation af heste sker i forbindelse med kontrollen af 

fødevarekædeoplysninger før slagtning, ved kontrol i besætninger og ved politiets vejkontroller.  

 

Resultater og analyse af kontrollen 

I forbindelse med kontrollen af hestes identifikation før slagtning fandtes et fald i antallet af 

konstaterede mangler i 2012 i forhold til 2011. 

I 2012 fandtes ca. 17 tilfælde af mangler ved identifikationen i forbindelse med slagtning af heste, 

hvor der i 2011 fandtes mangler i ca. 40 tilfælde. Manglerne drejer sig om manglende 

identifikation, manglende medicinsider i pas, heste ført til slagtning trods udelukkelse fra konsum 

o.a.  

 

I 2012 udførte det Veterinære Rejsehold 65 kontroller omfattende ca. 130 heste, hvor der i 7 

tilfælde fandtes overtrædelser af reglerne om identifikation af heste, idet 4 hestepas manglede 

medicinsider og 3 heste ikke var identificerede. I 2011 fandtes 1 overtrædelse i forbindelse med 11 

udførte kontroller. 

 

I 2012 udførte politiet 178 kontroller af transporter af heste omfattet af krav om autorisation, 

omfattende 952 heste. Det blev fundet 94 overtrædelser af reglerne om identifikation af heste i form 

af manglende pas, pas uden medicinsider, pas ikke medbragt mv., svarende til ca. 10 % af hestene. 

Herudover udførtes ca. 140 kontroller af transporter ikke omfattet af krav til autorisation, hvor 

niveauet af konstaterede overtrædelser ligeledes var ca. 10 %.  

Politiet udførte i 2011 i alt 202 kontroller, der omfattede 685 heste. Der fandtes overtrædelser af 

reglerne om identifikation af heste i 14 tilfælde. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og regelefterlevelse 

Der har i løbet af 2011 og 2012 været stor fokus på information overfor hesteejere, og 

kontrolfundene for 2012 har givet anledning til øget fokus på kontrol i form af kontrolkampagner i 

2013. 

 

2.3.4 Animalske biprodukter 

Fra januar 2010 er data fra kontrolbesøg blevet registreret i eksisterende IT-systemer, så de kan 

anvendes til nærmere analyse. Der foreligger endnu ikke brugbare oplysninger om kontrolresultater 

i 2012. Der er fulgt op på de enkelte sager efter de generelle principper. 

2.3.5 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 

Det fremgår ved søgning i TRACES, at veterinærenhederne i 2012 har udstedt 41.520 certifikater 

på levende dyr og 2.787 certifikater på avlsmateriale. I alt 47.094 TRACES certifikater i hele 2012. 
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Dette inkluderer forsendelser af  levende dyr fra heste, kvæg, svin, fjerkræ mv. til fisk og 

akvakulturdyr samt avlsmateriale som fx sæd og embryoner. 

 

Hvis veterinærmyndighederne i modtagerlandet laver en kontrol af forsendelsen, fx en kontrol af 

dokumenterne eller en fysisk kontrol af forsendelsen, kan de registrere denne i TRACES systemet. 

Herved får veterinærafdelingen, der har udstedt certifikatet, automatisk meddelelse om den udførte 

kontrol og dermed modtagerlandets eventuelle anmærkninger, som de herefter skal følge op på. 

Typiske fejl er uoverensstemmelse mellem de faktuelle oplysninger, som fremgår af certifikat, og 

de faktiske forhold ved modtagelsen; fx bestemmelsessted og antal dyr. 

 

I 2012 blev der registreret kontrol af ca. 4.430 certifikater i TRACES af veterinærmyndighederne i 

modtagerlandet, svarende til ca. 7 %. 

 

Ud over kontrollerne i TRACES får Fødevarestyrelsen også direkte henvendelser fra 

veterinærmyndighederne i modtagerlandet, når de på baggrund af deres kontrol har bemærkninger 

til en forsendelse. 

2.3.6 Øvrige områder 

For kontrollen med fjerkræ- og visse fjervildtvirksomheder (avlsvirksomheder og rugerier), 

samlesteder og eksportisolationsstalde, og rengørings- og desinfektionspladser laves for nuværende 

ikke analyse af kontrolresultater. Der er fulgt op på de enkelte sager efter de generelle principper. 

 

2.4 Dyrevelfærd  

Analyse af kontrolresultater og overtrædelser 

Fødevarestyrelsen udpegede mindst 5 % af besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste til 

stikprøvekontrol for overholdelse af velfærdsbestemmelser, jf. bekendtgørelse om stikprøvekontrol 

af velfærd for landbrugsdyr og for heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige 

formål.
3
 Endvidere kontrolleres transportbestemmelserne på samlesteder, på slagterier og ved 

direkte udførsler fra besætninger, og politiet gennemfører stikprøvekontrol af dyr under vejtransport 

med bistand fra veterinærrejseholdet. 

 

En rapport om resultaterne af stikprøvekontrollen med landbrugsdyr eller heste, samt kontrollen 

med transportbestemmelserne, (”Dyrevelfærd i Danmark 2013 – med resultater fra 

velfærdskontrollen i 2012”), blev offentliggjort i september 2013 på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2013002.pdf  

 

De væsentligste elementer fremgår nedenfor.  

 

Antal udførte besætningskontroller i årene 2008 til 2012 fordelt på kvæg, svin, pelsdyr og de øvrige 

dyrearter fremgår af tabellen nedenunder. 

 

 

 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr.1358 af 15. december 2009 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2013002.pdf
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Antal besætninger udpeget til kontrol i 2008-2012
*)

, fordelt på kvæg, svin, pelsdyr og øvrige dyrearter 

 2008 2009 2010*) 2011*) 2012 

Antal 

kontrollerede 

kvægbesætninger 

699 666 670 640 519 

Antal 

kontrollerede 

svinebesætninger 

420 458 441 402 619 

Antal 

kontrollerede 

pelsdyrbesætninger 

83 204 1626 800 795 

Antal 

kontrollerede 

besætninger, 

øvrige 

556
**)

 545
**)

 520
**)

 628 473 

Antal 

kontrollerede 

besætninger i alt 

1758
**)

 1870
**)

 3087
**)

 2466 2406 

*)
Antallet af kontrollerede besætninger svarer til antallet af udpegede besætninger, idet der skal findes en 

erstatningsbesætning i de tilfælde, hvor en udpeget besætning viser sig at være ophørt på kontroltidspunktet. For 

burhøns er der dog tale om en 100 % kontrol, hvor det derfor ikke er muligt at finde erstatningsbesætninger for ophørte 

besætninger. Det samme gjorde sig gældende for pelsdyrbesætninger i 2010, hvor alle pelsdyrbesætninger skulle 

kontrolleres. 

**)Eksklusive besætninger med strudsefugle og hjortedyr samt besætninger med fjervildt til udsætning, som udpeges til 

kontrol på baggrund af bestemmelserne i lov om hold af dyr. Når disse besætninger kontrolleres, udfører den 

tilsynsførende også kontrol af de relevante dyrevelfærdsregler. Fra 2011 indgår kontrollen af besætninger med 

hjortedyr, strudsefugle og fjervildt i den årlige dyrevelfærdsrapport, som en del af ”kontrollerede besætninger, øvrige”. 

 

I 2012 var der stadig særligt fokus på velfærden i pelsdyrbesætninger, og 50 % af besætningerne 

blev derfor udpeget til kontrol. Dette betød, at antallet af kontrollerede besætninger var væsentligt 

højere end minimumskravet (mindst 5 % af besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste). 

 

For perioden 2008 – 2012 fremgår den procentvise fordeling af besætninger med kvæg, svin, 

pelsdyr og slagtekyllinger, som fik indskærpelser, påbud og/eller blev meldt til politiet som følge af 

manglende overholdelse af bestemmelserne, af tabellen nedenfor. 

 

 
Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, påbud eller politianmeldelse som følge af 

manglende overholdelse af bestemmelserne. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvæg 25  17  21  24  13 

Svin 39  46  49  51  43 

Pelsdyr 30  66  50  29  18 

Slagtekyllinger 34  15  22  30  31 
 

 

 

Da Fødevarestyrelsen udpeger de kontrollerede besætninger efter særlige risikoparametre, kan 

tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart sammenlignes fra et år til et andet. Med dette 
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forbehold in mente viser opgørelserne, at der var noget udsving i procentandelene af besætninger 

med konstaterede overtrædelser i 2012 i forhold til tidligere år, idet der både for kvæg og pelsdyr 

var sket et betydeligt fald, for svin et mindre fald, mens niveauet for slagtekyllinger var relativt 

uændret. Det skal bemærkes, at alle pelsdyrbesætninger blev kontrolleret i 2010, mens 

kontrolfrekvensen i 2011 og 2012 var 50 %.  

 

Veterinærrejseholdet gennemførte i 2012 en række kampagner om håndtering af syge og 

tilskadekomne dyr (se tabel nedenfor). Kampagnernes formål og resultater beskrives nedenfor. 

Hele afrapporteringen af kampagnerne kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Sider/Veterinaerrejseholdet.aspx 

 

 

 

Veterinærrejseholdets kampagner på dyrevelfærdsområdet i 2012. 

Kampagneemne Dyreart Antal 

kontroller 

Håndtering af syge og tilskadekomne svin samt 

indretning og brug af sygestier i 

slagtesvinebesætninger 

Slagtesvin 50 

Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i økologiske 

malkekvægsbesætninger 

Malkekvæg 50 

Kontrolkampagne i minkbesætninger Mink 97 

 

 

 

Håndtering af syge og tilskadekomne svin samt indretning og brug af sygestier i 

slagtesvinebesætninger 

Formålet med kampagnen var at kontrollere, om syge og tilskadekomne dyr – i 50 tilfældigt 

udpegede slagtesvinebesætninger – fik en passende behandling, herunder om de var opstaldet i 

hensigtsmæssigt indrettede sygestier. Endvidere var formålet at kontrollere, om forholdene for syge 

og tilskadekomne dyr var forbedret siden Veterinærrejseholdet udførte en lignende kampagne i 

2011. 

 

I 22 ud af de 50 kontrollerede besætninger – svarende til 44 % – var der overtrædelser 

inden for fokusområdet – dvs. håndtering af syge svin og indretning af sygestier. 

Konkret betød det, at: 

 17 besætninger fik påbud på grund af uforsvarlig behandling af syge svin eller mangelfuld 

indretning af sygestier, som havde medført uforsvarlig behandling af dyr. 

 Fem besætninger fik indskærpet dyrevelfærdsreglerne vedrørende håndtering af syge dyr 

og/eller indretning af sygestier. 

 

Kontrolkampagne om håndtering af syge og tilskadekomne dyr i økologiske 

malkekvægbesætninger 

Formålet med kampagnen var at kontrollere, om syge og tilskadekomne køer og store kvier var 

behandlet passende, opstaldet på et blødt leje, når dette var hensigtsmæssigt, samt om der var 

fyldestgørende medicinregistreringer på de behandlede dyr i besætningen. Kampagnen omfattede 

50 økologiske malkekvægbesætninger. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Sider/Veterinaerrejseholdet.aspx
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I tre ud af de 50 kontrollerede besætninger – svarende til 6 % – blev der fundet overtrædelser inden 

for kampagnens fokusområde. Konkret betød kampagnen, at: 

 To besætninger fik påbud i medfør af Dyreværnsloven på grund af uforsvarlig behandling af 

syge eller tilskadekomne køer. 

 Én besætning fik indskærpet dyrevelfærdsreglerne vedrørende håndtering af syge dyr. 

 

Kontrolkampagne i minkbesætninger 
Formålet med kampagnen var at afdække, om de seneste års fokus på især håndtering af syge eller 

tilskadekomne mink har medført en forbedret efterlevelse af reglerne på området. Herudover blev 

efterlevelsen af reglerne om obligatorisk sundhedsrådgivning og uddannelse af personer, der er 

beskæftiget i minkfarme, kontrolleret. 

 

I 26 minkfarme ud af 97 kontrollerede – svarende til ca. 27 % – blev der fundet syge og 

tilskadekomne mink, som ikke var håndteret korrekt. Kampagnen betød, at: 

 Fire minkfarme blev politianmeldt. 

 18 minkfarme modtog påbud. 

 Fire minkfarme modtog indskærpelser.  

 Der blev ved de 97 kontrolbesøg fundet i alt 61 syge eller tilskadekomne mink, som 

Veterinærrejseholdet vurderede ikke var håndteret korrekt. Ved kontrolbesøgene blev der 

skønsmæssigt kontrolleret ca. 120.000 mink. 

 

Kampagnen i 2012 viser, at der i minkfarmene stadig kan findes mink med svære sår og skader, der 

ikke er taget hånd om. Det vurderes dog, at overtrædelserne vedrører et meget lavt antal mink, da 

det er under 1 promille af de kontrollerede mink, der har givet anledning til sanktioner.  

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse  

Fødevarestyrelsen havde ved udgangen af 2012 gennemført  alle planlagte  initiativer, der blev 

igangsat for at implementere veterinærforliget fra 2008. Nogle få deleelementer i de enkelte 

initiativer blev ikke gennemført af forskellige grunde. 

 

Regeringen og 5 partier indgik i november 2012 et nyt veterinærforlig, som gælder i årene 2013-

2016, se afsnit 5.1.23 i Danmarks national kontrolplan 2012-2016. Implementeringen af forliget 

skal bl.a. give styrket dyrevelfærd. 

 

Vejkontrol med transport af dyr  

Resultater og analyse af kontrollen 

Vejkontrollen med dyr under transport blev i 2012 udført af personale fra Rigspolitiet, der på 

nationalt plan styrer og koordinerer politiindsatsen, i samarbejde med personale fra politikredsenes 

færdselsafdelinger, der er særligt uddannet til opgaven. Vejkontrollen med dyr under transport 

udføres desuden typisk i samarbejde med Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold.  

 

Kontrollen omfatter bl.a. kontrol af dyrevelfærd (dyreværnsloven, transportforordningen, 

transportbekendtgørelsen og andre bekendtgørelser ved transport), og kontrollen med overholdelse 

af transportbestemmelserne udføres om muligt i forbindelse med kontrol af andre bestemmelser, 

f.eks. dyresundheds- og fødevareregler. 
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I 2012 blev der udført 903 kontroller af dyretransporter mod 891 i 2011. 

  

Det kan desuden oplyses, at politiets og Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller med transportmidler 

og dyr under transport indberettes årligt til Kommissionen i medfør af artikel 27, stk. 2, i Rådets 

forordning (EF) nr. 1/2005. 

 

Resultatet af politiets vejkontrol i 2012 er offentliggjort i ViD
4
-rapporten ”Dyrevelfærd i Danmark 

2013”. Rapporten findes i en trykt udgave samt på Fødevarestyrelsens hjemmeside på følgende 

link: 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Videncenter_for_dyrevelfaerd/Sider/Forside.as

px  

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

 

Styrket indsats på uddannelsesområdet 

Rigspolitiet har i 2012 gennemført uddannelse og efteruddannelse af personale i politikredsene til 

vejkontrollen af dyretransporter. Målet er i denne forbindelse at give deltagerne en grundlæggende 

viden om dyrevelfærd med henblik på at sikre en effektiv og hensigtsmæssig kontrol på området. 

 

Kurset ”Dyreværnssagers behandling” er i samme periode blevet fornyet, og kurset vil i 2014 blive 

tilbudt til de politifolk og anklagere, der har behov særlig viden på området.  

 

Der er endvidere lavet en særlig tungvognsuddannelse, hvor dyretransport indgår. Uddannelsen, der 

er tiltænkt det personale, der er dedikeret til tungtvognskontrollen, starter i 2014 og skal køre 

regelmæssigt fremadrettet. 

 

Etablering af tungtvognscentre 

Rigspolitiet har i 2013 samlet tungtvognskontrollen i 3 særlige tungtvognscentre, der fra 1. januar 

2014 bl.a. skal planlægge og koordinere kontrollen på tungtvognsområdet, herunder bl.a. 

vejkontrollen med transport af dyr. 

 

Målet med oprettelsen af tungtvognscentrene er at styrke kontrolindsatsen på tungtvognsområdet 

bl.a. ved at samle medarbejdere med specialiserede kompetencer på området. 

 

2.5  Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 

2.5. Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 
Fødevarestyrelsen indførte i december 2010 regler om en administrativ kontrol af 

svinebesætningers forbrug af antibiotika – den såkaldte Gult kort ordning med henblik på at sikre, 

at svinebesætningers antibiotikaforbrug ikke overskrider de fastsatte grænseværdier. 

 

Det markante fald i antibiotikaforbruget i svineproduktionen, der startede i 2010 og fortsatte 

gennem 2011 gik ved årsskiftet 2011/12 over i  et stigende forbrug af antibiotika, hvorfor det i 2012 

                                                 
4 Videncenter for Dyrevelfærd. Et samarbejde mellem myndigheder og universiteter, hvis formål er at styrke indsatsen på 

dyrevelfærdsområdet. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Videncenter_for_dyrevelfaerd/Sider/Forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Videncenter_for_dyrevelfaerd/Sider/Forside.aspx
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blev besluttet at reducere de gældende grænseværdier for antibiotikaforbrug. De reducerede 

grænseværdier vil blive anvendt ved Gult kort kontrollen fra juni 2013. Se nedenstående tabel 

 

Grænseværdier 

(i ADD (Animal Daily Dose) pr. 

100 dyr pr. dag) 

Gylte, søer og 

orner 
Fravænningsgrise 

Svin over 30 kg 

undtagen gylte, 

søer og orner 

Grænseværdier 01.09.2010 – 

31.05.2013 
5,2 28 8 

Grænseværdier 01.06.2013 -> 5 25 7 

 

 

Det er ikke været foretaget  analyse af den udkørende kontrol af medicinforbrug i besætningerne i 

2012. 

 

Veterinærrejseholdets medicinkontrol 

Resultater og analyse af kontrollen 
I 2012 havde Veterinærrejseholdet to hovedgrupper med fokus på kontrol af medicin: Kontrol af 

dyrlæger og Medicinaktioner. De to hovedgrupper refereres nedenfor. 

 

Kontrol og supervision af dyrlæger 

I 2012 fokuserede yderligere på at behovs- og effektorientere kontrollen. Kontrollen og 

supervisionen blev således i 2012 tids- og indholdsmæssigt tilrettelagt ud fra risikobetragtninger. 

Tilrettelæggelsen var baseret på udtræk fra Vetstat, tidligere anmærkninger, eller på en gruppe af 

dyrlæger, f.eks. nystartede dyrlæger eller dyrlæger specialiserede inden for bestemte dyrearter.  

 

I alt 200 stordyrspraktiserende dyrlæger blev kontrolleret og superviseret. Resultatet af kontrollen 

fremgår af tabel 1. Tabellen angiver desuden til sammenligning resultatet af kontrollen for perioden 

2009 og frem.  

 

Tabel 1   Resultatet af medicinkontrolbesøg i årene 2009-2012 

Reaktion Antal 

dyrlæger  

2012

  

% af 

dyrlæger 

2012 

% af 

dyrlæger 

2011 

% af 

dyrlæger  

2010 

% af 

dyrlæger  

2009 

Ingen anmærkninger 121 61 52  44 40 

Indskærpelse 63 30 39  45 49 

Påbud el. skærpet tilsyn 1 < 1 1  2 0 

Bøde/politianmeldelser 15 8 8  8 11 

I alt 200 100 100  99 100 
Oversigten er gjort op på den måde, at det er den strengeste reaktion, som ”tæller”, dvs. at såfremt dyrlægen har 

modtaget både en bøde og en indskærpelse, er det bøden, som figurerer i opgørelsen. 
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De tre hyppigst forekommende overtrædelser i 2012 var i lighed med 2011:  

• mangelfulde besætningsjournaler i form af manglende kopi af besætningsejers 

medicinoptegnelser eller en opgørelse udfærdiget på baggrund af besætningsejerens optegnelser 

• mangelfulde anvisninger og besætningsdiagnose-beskrivelser ved ordinering af lægemidler til 

mere end 5 dages forbrug  

• mangelfuld opfyldelse af kravene til indholdet af rapporterne, f.eks. i form af manglende 

beskrivelse af velfærd, sundhed, besætningsdiagnoser, vurdering af medicinforbrug og 

handlingsplaner. 

 

Kontrollen omfattede dyrlægens regelefterlevelse ved anvendelse, udlevering og ordinering af 

lægemidler til produktionsdyr. Særlige fokusområder i 2012 var indhold i rapporter og 

besætningsdiagnoser samt brug af fluorokinolon i produktionsbesætninger: 

 

Da en stor del af den medicinske behandling er overladt til besætningsejer, kan f.eks. upræcise 

symptombeskrivelser i anvisninger og besætningsdiagnoser medføre fejlbehandling og dermed 

risiko for dyrevelfærden. Det har derfor høj prioritet, at dyrlægens arbejde dokumenteres, og at 

rapporten er et arbejdsredskab, der bl.a. indeholder en konkret vurdering af medicinforbrug og 

beskriver fremadrettede handlingsplaner til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd i  

 

Fluorokinoloner betragtes som en kritisk vigtig antibiotikagruppe til behandling af visse 

infektionssygdomme hos mennesker. For at begrænse forbruget heraf i husdyrsproduktionen er der 

indført detaljerede regler i lovgivningen om, under hvilke omstændigheder en dyrlæge må ordinere 

stofgruppen.  Til understøttelse af regeloverholdelsen på dette område fremsøgte 

Veterinærrejseholdet på kvartalsbasis data i Vetstat vedrørende forbrug af fluorokinoloner, og 

fulgte op herpå ved dyrlægekontrollerne.  Denne kontrol medførte tre administrative bøder til 

dyrlæger i 2012. 

 

Et fast element i forbindelse med kontrol af dyrlæger var supervision af præparatvalg og 

behandlingsprotokoller. Formålet med supervision er fagligt at udfordre dyrlægen på vaner og 

rutiner, så en uhensigtsmæssig medicinering af produktionsdyr undgås og risikoen for ikke-

effektive behandlinger og udvikling af antibiotikaresistente bakterier reduceres.  

Ved drøftelsen blev der taget udgangspunkt i de gældende behandlingsvejledninger for kvæg og 

svin. Endvidere medbragte rejseholdets kontrollører data fra Vetstat om dyrlægens forbrugsmønster 

af antibiotika samt landstal til sammenligning. 

 

 

Medicinaktioner 

I 2012 gennemførte Veterinærrejseholdet følgende større kontroller/medicinaktioner: 

• antibiotikabehandling af slagtekalve - velkomstbehandlinger, 

• hesteejere og hestedyrlægers medicinanvendelse 

• større kontrolbesøg 

 

Medicinkontrol i slagtekalvebesætninger - Velkomstbehandling 

Formålet med kontrollen var at afdække: 

 Om der sker forebyggende behandling af især tarm- og luftvejsinfektioner i forbindelse med 

indkøbte kalves indgang i modtagebesætninger specialiseret i slagtekalveproduktion 



 41 

 Om besætningsansvarlige følger dyrlægens anvisninger. 

 

Slagtekalveproduktion med indkøb og sammenblanding af kalve fra flere CHR-numre stiller store 

krav til management og smittebeskyttelsesforanstaltninger i den enkelte besætning.  

 

Veterinærrejseholdet undersøgte, om der i slagtekalvebesætninger foregår systematisk behandling 

med receptpligtige lægemidler gentaget efter et bestemt mønster, samt om evt. forebyggende 

behandling kan dokumenteres.  

 

Besætningerne udvalgtes risikobaseret på grundlag af informationer fra Veterinærrejseholdets 

netværk, indsamling og sammenligning af data fra tilgængelige databaser (Vetstat, Dyreregistrering, 

Vetreg, CHR-registret m.fl.).  

 

Kontrollen var uanmeldt og omfattede  

• udtagning af blodprøver fra slagtekalve,  

• klinisk undersøgelse af kalve, der er udtaget blodprøve fra for symptomer på mave- 

tarminfektion og luftvejslidelse, 

• dokumentkontrol af besætningsejers medicinoptegnelser og af dyrlægens anvisninger 

og 

• kontrol af opbevarede lægemidler. 

 

Kontrollen omfattede ti slagtekalvebesætninger, heraf var syv af slagtekalvebesætningerne i 

fokusområdet, idet besætningerne havde modtaget kalve inden for de seneste 48 timer. Ved et af 

kontrolbesøgenet udvidedes kontrollen desuden for så vidt angik opbevarede lægemidler til 

yderligere 2 besætninger tilhørende samme ejer.  

 

Der blev udtaget blodprøver af i alt 98 slagtekalve i 6 af besætningerne for påvisning og 

bestemmelse af eventuelle antibiotikabehandlinger. Ved positive svar undersøgtes, om 

behandlingerne var sket i afsender- eller modtagerbesætningerne. 

 

Hvis det konstateredes,  

 at dyrene var behandlet inden afsendelse, var det en overtrædelse af forbuddet mod 

transport af dyr inden for tilbageholdelsesperioden.   

Dette medførte indskærpelser til to af afsenderbesætningerne, jf. tabel 2 samt 

redegørelsen nedenfor 

  at behandlingerne var sket i den besætning, der udførtes kontrolbesøg i, altså den 

besætning, der havde modtaget kalve, undersøgtes om der var sket systematisk 

behandling uden besætningsejer forinden  havde set symptomer på sygdom.  

Dette konstateredes i en besætning, jf. redegørelsen nedenfor og tabel 1.  

 

Resultatet af kontrollen er opgjort i tabel 1. En bøde er udstedt for ejers systematiske behandling af 

kalve uden at have konstateret symptomer, jf. ovenfor. Ved dette kontrolbesøg konstateredes 

yderligere to overtrædelser, nemlig mangelfulde medicinoptegnelser og ulovlig opbevaring af 

lægemidler. Forholdet er afsluttet med ejers vedkendelse af en administrativ bøde på 28.000 kr. 
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I to andre af de kontrollerede besætninger konstateredes mangelfulde optegnelser, og at 

besætningsejer ikke fulgte dyrlægens anvisninger. Der reageredes med indskærpelse og 

politianmeldelse. Politianmeldelsen er afsluttet med domfældelse af besætningsejer med en bøde på  

22.000 kr. 

 

Tabel 1 Resultatet af kontrolbesøg i 10 slagtekalvebesætninger
5
 

Kontrolresultat Besætninger 

Ingen anmærkninger 7 

Indskærpelse 1 

Påbud el. skærpet tilsyn  

Bøde/politianmeldelser 2 

I alt 10 

 

Kontrollen i de 10 slagtekalvebesætninger medførte i visse tilfælde, at der konstateredes 

overtrædelser begået af andre end ejeren af den besætning, kontrollen udførtes i. Det kunne enten 

være besætningsdyrlægen eller en tidligere ejer af kalvene. 

 

I tabel 2 er angivet resultatet af de administrative  kontroller, de 10 kontrolbesøg medførte. Der er 

tale om meget forskellige overtrædelser. 

 

Tabel 2 Resultatet af administrative kontroller afledt af 10 kontrolbesøg angivet i tabel 1 

 Afsenderbesætninger Dyrlæger 

Ingen anmærkninger  1 

Indskærpelse 2  

Påbud el. skærpet tilsyn   

Bøde/politianmeldelser 7 1 

I alt 9 2 

 

De 2 indskærpelser blev givet, da besætningsejer havde transporteret slagtekalvene indenfor 

tilbageholdelsestiden. De 7 bøder/politianmeldelser vedrørte transport af kalve med ikke-afhelede 

navler. Derudover udstedtes en administrativ bøde til en dyrlæge for mangelfulde rapporter. 

 

Bødestørrelserne lå i niveauet 7.000 kr.-13.000 kr. Alle sagerne er afsluttede med bødevedkendelse 

eller dom.  

 

Kontrolkampagne: ”Jamen, man spiser da heste”  

I 2012 gennemførtes en kontrol i forhold til hestedyrlægers ordination og udlevering af 

veterinærlægemidler.  Medicinaktionen var en del af en større indsats i forhold til overholdelsen af 

medicinreglerne, og den var en opfølgning på informationskampagnen fra 2011: ”Jamen man spiser 

da heste”.  

 

                                                 
5 Oversigten er gjort op på den måde, at det er den strengeste reaktion, som ”tæller”, dvs. at såfremt besætningsejer har modtaget 

både en bøde og en indskærpelse, er det bøden, som figurerer i opgørelsen. 
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Under informationskampagnen blev ca. 300 hestedyrlæger og 100 dyrlægestuderende informeret 

om reglerne og tolkningen af disse i forbindelse med dyrlægers anvendelse af receptpligtige 

lægemidler. Under kontrollen i 2012 udførtes stikprøvekontrol af 8 hestedyrlæger i 4 udvalgte 

praksis og tilhørende hestebesætninger for at efterprøve effekten af projektets første del.  

 

Effektkontrollen viste en høj grad af regelefterlevelse, idet kun en enkelt dyrlæge fik indskærpelse 

af medicinregler vedr. erhvervelse af lægemidler. 

 

På baggrund af den store interesse hestedyrlægerne udviste for informationskampagnen sammen 

med resultatet af den efterfølgende effektkontrol vurderer Veterinærrejseholdet, at kampagnen har 

øget dyrlægernes viden om og forståelse for vigtigheden af at overholde gældende regler på 

området. 

 

Større kontrolbesøg  

I 2012 gennemførte Veterinærrejseholdet desuden større kontrolbesøg: 

 

 Kontrol af et hestestutteri og dets dyrlæge. Der konstateredes ulovlig opbevaring af lægemidler i 

form af udenlandske lægemidler, lægemidler uden anvisning og uden etiket og manglende 

medicinoptegnelser. Forholdet er afsluttet med stutteriets bødevedkendelse på 9000 kr. Derudover er 

givet en indskærpelse til dyrlægen vedr. anvisninger og opdatering af Vetreg. 

 

 Kontrol af hestestutteri. Der konstateredes ulovlig indførsel af hingstesæd og ulovlig inseminering af 

heste  (manglende kursus), ulovlig opbevaring af lægemidler (udenlandske), manglende anvisninger 

og manglende medicinregistreringer. Sagen er afsluttet med ejers vedtagelse af en politibøde på kr. 

62.000. 

  

 Kontrol af hundekennel. Der konstateredes ulovlig opbevaring af lægemidler i form af udenlandske 

lægemidler og lægemidler uden etiket. Derudover havde kennelejer vaccineret hunde med 

udenlandsk lægemiddel. Sagen er afsluttet med ejers bødevedkendelse på 6.000 kr. 

 

 Kontrol af 4 svinebesætninger med samme ejer. Kontrollen foregik samtidigt på de fire ejendommen 

og i et samarbejde mellem Veterinærrejseholdet og  Fødevarekontrollens Rejsehold. Ved kontrollen 

konstateredes medicinovertrædelser i form af anvendelse af lægemidler uden at følge dyrlægens 

instruks (anvisning), mangelfulde medicinoptegnelser, opbevaring af lægemidler under urene forhold 

og opbevaring af lægemidler fra anden ejendom og lægemidler uden etiket.  I den ene besætning 

blev ejer endvidere påbudt at aflive to sopolte, der ikke var forsvarligt behandlede. Sagen er afsluttet 

med ejers bødevedkendelse på kr. 32.000. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

Der blev i november 2012 vedtaget et nyt 4-årigt veterinærforlig med tilslutning fra samtlige partier 

i Folketinget. Et af de 4 elementer handler om ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse 

af det lave niveau for antibiotikaresistens. 
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Fødevarestyrelsen har løbende en intern og ekstern kommunikation omkring forbedring af 

kontrollen og regelefterlevelsen. I forbindelse med Veterinærrejseholdets medicinkontrol og også 

ved auditkontrollen af dyrlæger afklares ofte tvivlsspørgsmål og informeres om nye regler og 

baggrunden for disse. 

 

Som redegjort ovenfor er supervision også medvirkende til dyrlægens fortsatte fokus på en korrekt 

og hensigtsmæssigt lægemiddelordination under hensyntagen såvel til fødevaresikkerheden som til 

dyrevelfærden. 

 

Visse områder har særlige problemer med regelefterlevelsen. Det gælder således hesteejere og –

dyrlæger. Dette har over en årrække dels medført særlig kontrolindsats, dels indgående information 

i form af vejledning på hjemmeside og artikler og i form af en decideret informationskampagne. 

Informationskampagnen gennemførtes som møder rundt i landet fulgt op af generel og konkret 

information.  

 

For så vidt angår regelsættet er der et løbende samarbejde mellem kontrolenhederne og 

hovedkontoret, hvor forslag til forbedring og udarbejdelse af vejledninger drøftes. Det gælder både i 

forhold til  

 konkrete problemstillinger konstateret i forbindelse med et kontrolbesøg eller i forbindelse 

med sanktioneringen, og herunder sagens behandling ved anklagemyndighed og domstole 

 større regelændringer, herunder implementeringer af politiske aftaler. 

 

Endelig har Veterinærrejseholdet med succes tæt kontakt til anklagemyndigheden i forbindelse med 

politianmeldelser. Særlovsovertrædelser kan være vanskelige at håndtere, og rejseholdet er 

behjælpelig med afklaring såvel i forhold til veterinærfaglige som juridiske spørgsmål, ligesom 

rejseholdet i komplekse sager yder bistand ved afhøringer, udformning af anklageskrift m.v. 

 

 

Målopfyldelse Veterinærmedicin 
Resultatkontrakten 2012 punkt 1 havde følgende mål: 

I aftalen om ”Obligatorisk sundhedsrådgivning i landbruget” fra 13. oktober 2010 er målsætningen, 

at antibiotikaforbruget skal falde med mindst 10 pct. frem mod 2013 sammenlignet med 2009. 

Fødevarestyrelsen har bl.a. med ”gult kort” ordningen indført en række tiltag til at nå dette mål.  

Antibiotikaforbruget skal ved udgangen af 2012 være faldet med 8 pct. i forhold til 2009-niveauet. 

Antibiotikaforbruget er opgjort i kg. aktiv stof. 

 

Antibiotikaforbruget er for hele 2012 faldet med 13,4 % i forhold til 2009-niveauet. Målet for 2012 

blev dermed nået. 

2.6 Foder  

2.6.1 Generelt  

I afsnittet beskrives kontrolresultaterne for kontrol med fodervirksomheder, landbrug med foder og 

foderlægemiddelvirksomheder 
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2.6.2 Kontrol med fodervirksomheder  

Resultater af den fysiske kontrol  

I 2012 blev der udført 729  ud af 734 planlagte kontrolbesøg på fodervirksomheder. I tabellerne 

nedenunder er vist antal kontrolbesøg og kontrollerede temaer. 

 

 2010 2011 2012 

Antal kontrolbesøg   729 

Antal kontrollerede 

temaer 

I alt 3574 audit og 

tilsynstemaer 

795 1154 

  

 

I 2011 blev der ikke kontrolleret så mange temaer, fordi kontrolstrategien blev ændret i 2011 og 

flytningen af foderområdet til Fødevarestyrelsen trak mange ressourcer ud af kontrollen.  I 2012 var 

kontrolstrategien bedre implementeret, så der blev kontrolleret flere temaer. 

  

Kontrollen tildelte i 2012 71 bøder, 9 påbud og 357 indskærpelser ud af 1154 kontroller af temaer. 

Der blev i alt sanktioneret ved 283 kontrolbesøg. Sanktioner i relation til prøver er ikke med i denne 

opgørelse. 

 

I nedenstående tabel vises fordelingen af kontrolresultater i procent i 2010 til 2012 

 

 2010 2011 2012 

Kontrolresultater (i % 

af kontrollerede temaer) 

   

Ingen anmærkninger  70  62,1 

Indskærpelser  23 30,9 

Påbud eller forbud  3 0,8 

Bødeforlæg, 

politianmeldelse eller 

autorisation frataget 

 4 6,2 

 

 

Der blev i 2012 givet flere indskærpelser end i 2011. Det skyldes formentlig, at den ændrede 

kontrolstrategi, der startede i 2011 nu var implementeret. I 2012 udførte de tilsynsførende mere 

fokuseret systemkontrol som audits med fokus på virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer, 

herunder om de virkede i praksis.  

 

Resultaterne for kontrollen af de enkelte virksomheder er offentliggjort i  tabellen 

virksomhedsoversigt - kontrol, som  findes her: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/foderkontrol/Sider/Resultater-af-

foderkontrollen-2012.aspx 

 

Kontrolkampagne om markedsføring og mærkning  

Fødevarestyrelsen iværksatte i 2011 en kontrolkampagne om mærkning, hvor sagsbehandlingen 

foregik i 2012. Fokus har været på, om foderet er mærket på dansk, om produkter, der markedsføres 

som tilskudsfoder har et højere indhold af tilsætningsstoffer end tilladt, og om hvorvidt de 

anprisninger, som foderet markedsføres med på mærkningen, internettet m.v., overholder reglerne. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/foderkontrol/Sider/Resultater-af-foderkontrollen-2012.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/foderkontrol/Sider/Resultater-af-foderkontrollen-2012.aspx
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Erfaringen fra den løbende kontrol er, at en del produkter bl.a. markedsføres med 

sundhedsanprisninger, hvilket i henhold til foderlovgivningen ikke er lovligt. 

 

Kampagnen blev gennemført ved besøg på messer og søgning på internettet. Der var især tale om 

hestefoder og foder til selskabsdyr. Kampagnen omfattede kun produkter, der af den ene eller anden 

grund ikke opfylder gældende regler om markedsføring, derfor kan hyppigheden af overtrædelser 

ikke ses af undersøgelsen. Men det fremgår at anvendelse af ulovlige anprisninger sker i vid 

udstrækning, samt at nogle virksomheder markedsfører produkter med indhold af tilsætningsstoffer, 

der ikke er godkendt.       

 

På baggrund af kampagnens resultater vil Fødevarestyrelsen fortsat have fokus på mærkning og 

markedsføring af foder. Dette bl.a. for at sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne men ikke 

mindst for at sikre, at forbrugerne ikke bliver vildledt. 

 

Slutrapport fra kampagnen kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under foder og med 

navnet Mærkning, anprisning og deklaration.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2011/Sider/Kontr

olkampagner_2011.aspx 

 

 

Resultater af udtagne prøver og analyser 

I 2012 udtog Fødevarestyrelsen 2371 målrettede prøver af foder. Prøverne blev analyseret for bl.a. 

næringsstoffer, tilsætningsstoffer, uønskede stoffer, pesticidrester, salmonella, animalsk protein og 

genmodificeret materiale. 82 forhold medførte indskærpelser. Der blev desuden udstedt 28 

administrative bøder.  

 

Resultaterne af prøver fra de enkelte virksomheder er offentliggjort i tabellen Virksomhedsoversigt 

– prøver og analyser på følgende side  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/foderkontrol/Sider/Resultater-af-

foderkontrollen-2012.aspx 

Fodertilsætningsstoffer 

I 2012 er prøver analyseret for et eller flere tilsætningsstoffer. Der blev fundet afvigelser for zink (5 

%), kobber (3 %), iod (17 %) og selen (9 %), mens afvigelserne for de øvrige mikromineraler, 

herunder jern og mangan var ganske få. Ved analyserne for vitaminer blev der fundet afvigelser i 5 

% af de 202 undersøgte prøver. Afvigelserne i indholdet af vitaminer var D3-Vitamin (5 %), A-

vitamin (3 %) og E-vitamin (1 %). 

 

Der blev i 2012 udarbejdet en rapport, der så på A og E-vitaminer i mineralske foderblandinger. 

Der blev set på resultaterne fra 2006 – 2011. Der kunne ikke ses nogen udvikling i tallene. 

Rapporten er på følgende hjemmeside. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/kontrol

kampagner2012.aspx 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2011/Sider/Kontrolkampagner_2011.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2011/Sider/Kontrolkampagner_2011.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/foderkontrol/Sider/Resultater-af-foderkontrollen-2012.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/foderkontrol/Sider/Resultater-af-foderkontrollen-2012.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/kontrolkampagner2012.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/kontrolkampagner2012.aspx
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Uønskede stoffer og restindhold af pesticider 

490 prøver af fodermidler og foderblandinger blev i 2012 undersøgt for indhold af mykotoksiner og 

459 for tungmetaller.  I 1ud af 278 prøver analyseret for Zearalonon var den vejledende 

grænseværdi overskredet. I 1 ud af 152 prøver var indholdet af arsen over grænseværdien.   

 

Der blev i alt udtaget og analyseret 52 prøver for at kontrollere for eventuel forurening med dioxin- 

og PCB-forbindelser. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdierne. 

 

Fødevarestyrelsen analyserede i 2012 i alt 697 foderprøver for indhold af pesticider, heraf 119 for 

indhold af klorerede pesticider, 435 prøver for indhold af andre pesticider samt 173 prøver for både 

klorerede og ikke klorerede pesticider. Der blev påvist rester af pesticider i 164 af prøverne, men 

der var ikke tale om overskridelser af grænseværdier.  

 

I begyndelsen af 2012 blev indført en ny multimetode til bestemmelse af pesticidrester i foder. 

Ændringen betød en betydelig udvidelse af stoffer, som foderet analyseres for.  

 

Resultaterne af pesticidanalyserne tyder som i tidligere år på, at pesticidrester i foder på det danske 

marked ikke udgør noget alvorligt sundhedsmæssigt problem. 

 

Kontrolkampagne om Bynke-ambrosia 

Bynke-ambrosia er en invasiv og allergen plante. EU fastsatte pr. 1. januar 2012 regler for maximal 

indhold af bynke-ambrosia frø i foder, og i 2012 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne for at 

undersøge om reglerne blev overholdt. 

 

Kampagnen var delt i to. Dels en undersøgelse af om der var taget højde for bynke-ambrosia i 

virksomhedernes kvalitetsstyringssystem, dels analyser af foder til havefugle.  

 

Kampagne omfattede en stikprøvekontrol af 15 produkter af foder til vilde fugle, der markedsføres i 

Danmark samt kontrol hos 5 danske virksomheder, der producerede foder til vilde fugle. 

Datamaterialet var begrænset, da det var en kampagne, der blev iværksat for at lave en stikprøve på 

om reglerne for maksimumindhold af bynke-ambrosia blev overholdt. 

 

I 6 af prøverne var grænseværdien for bynke-ambrosia ikke overholdt. De 4 prøver med det højeste 

indhold af bynke-ambrosia var produceret i udlandet. Indholdet af bynke-ambrosia var i disse 

prøver med overindhold mellem 3 og 25 gange over det maksimalt tilladte indhold på 50 mg/kg. De  

fire produkter blev trukket tilbage. I to produkter fra to danske producenter var indholdet  ikke så 

højt, at produkterne blev krævet tilbagetrukket fra markedet (60 respektive 67 mg/kg). 

 

Kvalitetsstyringen i forhold til bynke-ambrosia var generelt ikke tilfredsstillende ved 

kontrolbesøgene hos flere af de danske producenter, der indgik i kampagnen. 

 

Som følge af at Fødevarestyrelsen fandt mange overtrædelser af reglerne i denne kampagne, 

fortsætter kontrollen af om foder overholder reglerne for indhold af bynke-ambrosia. 

 

Se slutrapport 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Bynkea

mbrosie.aspx 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Bynkeambrosie.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner2012/Sider/Bynkeambrosie.aspx
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Genetisk modificeret foder    

I 2012 udtog Fødevarestyrelsen prøver af i alt 101 foderblandinger eller fodermidler indeholdende 

eller bestående af soja-, majs- eller rapsprodukter til efterfølgende GMO-analyse. Af de udtagne 

foderstoffer blev 38 foderstoffer analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (op til 3 

typer soja og 6 typer majs). Der blev ikke påvist ikke-godkendt materiale.  

 

De øvrige 63 prøver, blev analyseret for forekomst af materiale fra EU-godkendte GMO’er for at 

kontrollere, om en eventuel GMO-oprindelse af soja-, majs- eller rapsprodukter i foderstofferne 

fremgik af mærkningen som krævet af forordning nr. 1829/2003. 

 

Indholdet af GM var signifikant over tærskelværdien i 5 prøver af foder klargjort til salg uden at 

dette var mærket for GM-indholdet. Det drejede sig i to tilfælde om soja, i to tilfælde om majs og i 

et tilfælde om raps. Desuden blev der i 2 prøver fundet et indhold af GM soja, der ligger tæt på 

tærskelværdien. I de sidste to tilfælde vurderer Fødevarestyrelsen, om virksomhederne har 

tilstrækkelige procedurer på området, og om disse bliver fulgt, inden der træffes afgørelse om, 

hvorvidt fodret skal mærkes. 

 

Resultaterne af GMO-kontrollen i 2012 forventes at blive beskrevet i en særlig rapport, der 

offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside.   

 

Salmonella 

I 2012 blev der primært fundet salmonella i i skrabeprøver udtaget i områder på virksomhederne, 

hvorfra der var råvareudlevering.  

 Der blev i 2012 udtaget 275 procesprøver (hygiejneprøver af produktion på” ren” og ”uren 

side”) på 60 virksomheder. Der blev påvist Salmonella på ”uren side” på 4 virksomheder og 

på 2 virksomheder på ”ren side”. 

 I 2012 blev der udtaget 95 prøver af fodermidler og foder. Der var i alt 6 fund af Salmonella 

på 6 forskellige virksomheder. Der var blandt andet 3 fund af Salmonella i rapskage, kød- 

og benmel respektive fiskemel. 

 

 

Der blev ikke fundet nogle af de kritiske serotyper af salmonella i færdigvarer eller i råvarer i 

myndighedskontrollen. På tre virksomheder fandt Fødevarestyrelsen dog salmonella Infantis i 

skrabeprøver fra ind- eller udleveringssteder. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Uoenskede-stoffer/Sider/Sadan-melder-du-til-

Fodevarestyrelsen-at-der-er-sundhedsskadelig-salmonella-i-foder-eller-pa-fodervirksomheder.aspx 

 

2.6.3 Kontrol med foder på landbrug  

Fokus har i 2012 været på hygiejne og god produktionspraksis (GMP), som det er beskrevet i foder- 

og fødevarehygiejneforordningen, for at sikre, at foder og vegetabilske fødevarer er beskyttet mod 

forurening og fordærv. I forbindelse med kontrollen blev det tjekket, om landbruger holdt rent i 

foderlade, omkring siloer samt i selve blandeanlægget og foderkrybben, og for primærproducenter 

af vegetabilske fødevare, om afgrøderne produceres under hygiejniske forhold, herunder om der er 

rent i lagre og pakkerum samt forhold for evt. personale.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Uoenskede-stoffer/Sider/Sadan-melder-du-til-Fodevarestyrelsen-at-der-er-sundhedsskadelig-salmonella-i-foder-eller-pa-fodervirksomheder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Uoenskede-stoffer/Sider/Sadan-melder-du-til-Fodevarestyrelsen-at-der-er-sundhedsskadelig-salmonella-i-foder-eller-pa-fodervirksomheder.aspx
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Under kontrollen har der været særlig fokus på de bestemmelser i hygiejneforordningens bilag, som 

Kommissionen har udpeget til at være omfattet af krydsoverensstemmelse. 

 

Resultater af den fysiske kontrol 

Ved ca. 4 % af kontrollerne ser vi overtrædelser af hygiejneregler, som udløser en indskærpelse 

eller en bøde. 

 

To landbrugere har fodret henholdsvis kvæg med svinefoder, der kunne indeholde fiskemel, og svin 

med madaffald i form af fiskefileter. Begge forhold er en overtrædelse af 

krydsoverensstemmelseskrav 2.17 om foderforbuddet. 

 

Resultatet af den fysiske kontrol de seneste år kan aflæses i nedenstående tabel. Inden for de enkelte 

lovgivningsområder er overtrædelserne opgjort i % 

 

 2009 2010 2011 2012 

Antal kontroller 933 821 812 674 

God produktionspraksis (GMP) 1 1 5 4 

Foderlægemidler samt farlige stoffer og affald (KO krav 

2.15) 
< ½ < ½ < ½ < ½ 

HACCP-registrering (KO 2.16) 1 1 1 0 

Animalsk protein (KO krav 2.17) 0 < ½ < ½ < ½ 

Sporbarhed (KO 2.31) 0 < ½ 0 < ½ 

 

Stigningen i overtrædelser af GMP i 2011 og 2012 skyldes, at kontrollen har haft større fokus på 

området for på den måde at motivere landbrug til at tænke i forebyggelse og hygiejne.  

 

I tabellen nedenunder vises fordelingen af kontrolresultater ved de enkelte kontrolbesøg  

 

Kontrolresultat opgjort i % 2009 2010 2011 2012* 

Ingen anmærkninger 98 98 94,4 95,6 

Indskærpelse 1 1 3,4  2,0 

Påbud eller forbud Ø Ø 0,2  0,3  

Bødeforlæg, politianmeldelse 1 1 2  2,5 

*To kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en bøde, resultatet fra disse to kontroller tæller altså med to gange, så det 

samlede resultat bliver over 100. 

 

 

Resultater af de udtagne prøver og analyser 

Prøvetagning og analysering af foderet har primært haft fokus på indhold af pesticidrester og myco-

toksiner i hjemmedyrket foder, forbudt animalsk protein, hjemmeblanderes brug af tilsætnings-
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stoffer samt på overslæb af antibiotika. Der er udtaget 373 prøver til analyse for flere forskellige 

parametre. 

 

Der er ikke konstateret forhøjet indhold af mycotoxiner eller pesticider i foderet. Enkelte 

hjemmeblandere har haft overindhold zink eller kobber og 2 har haft foder med antibiotika i deres 

blandeanlæg, så der er risiko for overslæb til andet foder.  

 

Ingen foderprøver er testet positive for indhold af forbudt animalsk protein. 

 

Selvom det i perioder har været fugtigt både under blomstringen og under høst, blev der ikke påvist 

indhold af mykotoxiner, som overskred de vejledende grænseværdier, som er fastsat i EU.  

 

Ved undersøgelsen af indhold af ”spormineraler” blev der ikke fokuseret på, om foderet reelt 

indeholdt den planlagte mængde, men kun på om EU´s grænseværdier var overholdt. Overtrædelser 

på ”spormineraler” dækker derfor kun de analyser, hvor der blev konstateret et indhold af 

spormineraler større end EU´s grænseværdi.  

 

Antal analyser og resultatet af analyserne de seneste år kan aflæses i nedenstående tabeller.  

 

 Antal analyser  Afvigelser i % 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Antibiotika 154 73 255 228 192  3 1 1 2 

Mykotoxiner 689 1081 1066 2384 2432    <0,5 0 

Pesticider 51 2263 1613 2108 3072*     0 

Spormineraler 

(Zn, Cu, Fe, Mn) 
288 259 344 240 270 3 4 5 4 1 

Uønskede stoffer 82 68 84 85 72     0 

Animalsk protein 77 35 29 25 23     0 
* Heraf er 113 prøver analyser med multimetode, som omfatter 25 pesticider 

 

I to tilfælde er der udtaget prøver af foder som opfølgning på henholdsvis Fødevarestyrelsens fund 

af PCB i æg og Tysklands fund af cadmium i en nyre fra so. I ingen af tilfældene var det muligt at 

identificere et foder som kilde til forureningen. 

 

 

Salmonella 

I 2012 gennemførte Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen en mindre kontrolkampagne på 11 

bedrifter, hvor der primært blev udtaget i alt 25 skrabeprøver af belægninger fra hjemmeblandernes 

udstyr til foderproduktion (siloer, blandere, foderrør, vådfodringsanlæg samt i påslag). Der blev 

ikke fundet salmonella i prøverne.  

2.6.4 Audit på foderlægemiddelvirksomheder 

Sundhedsstyrelsen udfører inspektion hos fremstillere af foderlægemidler. Ved inspektion 

kontrolleres om virksomhederne efterlever reglerne for fremstilling af foderlægemidler. 
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 Tabel  Antal inspektioner og afvigelser 2008-2012: 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

      

Antal etablerede 

virksomheder 

hvor der er udført 

inspektion 8 3 9 5 7 

Nye ansøgere  

hvor der er udført 

inspektion 0 0 0 1 1 

Antal virksomheder 

inspiceret i alt 8 3 9 6 8 

      

Antal afvigelser i alt 57 32 66 80 78 

 

  

Afvigelserne er opgjort som enkeltafvigelser til selve fremstillingen af foderlægemidler, faciliteter, 

træning af personale og dokumentationen i forbindelse hermed. 

 

I 2012 foretog Sundhedsstyrelsen inspektion hos 6 etablerede virksomheder og 1 ny fremstiller af 

foderlægemidler. 

 

Risiko som følge af overtrædelserne 

Sundhedsstyrelsen finder ikke, at afvigelserne har udgjort en risiko for dyr eller mennesker. 

  

Aktioner for at sikre effektivitet 

Antallet og typen af afvigelser, der er konstateret i årene 2008-2012, har ikke givet anledning til nye 

tiltag inden for området. Herudover har alle virksomheder implementeret tilfredsstillende 

opfølgning på de konstaterede afvigelser. De inspicerede virksomheder efterlever således reglerne 

for fremstilling af foderlægemidler efter inspektion og implementering af opfølgning. 

  

Målopfyldelse 

Sundhedsstyrelsens mål for inspektion af godkendte fremstillere af foderlægemidler er, at 

virksomhederne inspiceres med en frekvens på 2 til 3 år.  

  

Sundhedsstyrelsen kan på grundlag af en risikovurdering afgøre, at en virksomhed skal inspiceres 

forud for den fastlagte frekvens. Alle fremstillere af foderlægemidler skal have inspektion, inden en 

godkendelse udstedes. 

  

Inspektionsfrekvensen på 2-3 år er blevet overholdt i årene 2008 til 2012.  

Alle nye adresser er blevet inspiceret forud for udstedelse af en godkendelse. 
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3.  Analyse af kontrollen - NaturErhvervstyrelsen – 
pesticidanvendelse i primærproduktionen, økologi i 
primærproduktionen, hygiejne i landede fisk og muslinger 
samt plantesundhedskontrol og -overvågning 
 

Nedenfor beskrives NaturErhvervstyrelsens aktiviteter i 2012 på de områder, der er omfattet af 

rapporteringspligten jf. forordning (EU) 882/2004, kontrolforordningen. Der er tale om en mindre 

del af styrelsens samlede, langt mere omfattende opgaveportefølje. 

 

NaturErhvervstyrelsen udførte også kontrol, som er analyseret i afsnit 2. Det drejer sig bl.a. om 

NaturErhvervstyrelsens kontrol af fx øremærker i forbindelse med kontrol af mærkning og 

registrering og kontrol med foder på landbrug, som Fødevarestyrelsen har udpeget til kontrol. 

3.1 Generelle forhold 

NaturErhvervstyrelsens cirka 1.200 medarbejdere arbejder med at skabe de bedste vilkår for 

bæredygtig vækst og grøn udvikling inden for landbrug, fiskeri og gartneri. 

 

Gennem tilskud, udviklingsprogrammer, vejledning, regulering og kontrol understøtter 

NaturErhvervstyrelsen udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og 

miljø. Samtidig bidrager NaturErhvervstyrelsen til udviklingen af attraktive levevilkår for de 

mennesker, der bor i Danmarks landdistrikts- og fiskeriområder. 

 

Alle landmænd, fiskere og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder 

er i kontakt med NaturErhvervstyrelsen, der har afdelinger, inspektorater og skibe over hele landet. 

 

3.2 Pesticidanvendelse 

NaturErhvervstyrelsen varetager kontrollen hos primærproducenter med opbevaring, besiddelse og 

anvendelse af pesticider, samt kontrollen med vaske- og påfyldningspladser og med overholdelse af 

uddannelseskrav ved erhvervsmæssig udbringning. Kontrollerne benævnes samlet den én-strengede 

pesticidkontrol. Miljøstyrelsen under Miljøministeriet er ressortmyndighed på området. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Der blev i kontrolåret 2012 gennemført 660 pesticidkontroller, hvoraf de 517 kontroller blev 

gennemført som en del af NaturErhvervstyrelsens fælles kontrol af krydsoverensstemmelse. De 

resterende 143 kontroller blev gennemført på baggrund af risikovurdering af særlige afgrødetyper 

og brancher, konkrete henvendelser fra andre myndigheder eller private borgere, samt tilfældigt 

udvalgte.  

 

NaturErhvervstyrelsen konstaterede i kontrolåret 2012 i alt 160 overtrædelser i 2012, fordelt på 118 

jordbrugere. Fordelingen af overtrædelserne for perioden 2007-2012 kan ses i tabel 3.2.1.  
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Antallet af fundne overtrædelser i forhold til kontroller er steget fra ca. 22 % i 2011 til ca. 24 % i 

kontrolåret 2012. Dette er dog inklusiv de to nye kontrolområder, som kun er kontrolleret i perioden 

2010-2012. Sammenlignes alene overtrædelser på de tidligere kontrolområder, er der sket et fald på  

ca. 1 % i forhold til 2009. 

 

De fleste overtrædelser knytter sig til kontrollen af vaskeplads, samt besiddelse af tidligere 

godkendte plantebeskyttelsesmidler. Antallet af overtrædelser vedr. vaskeplads er faldet fra 72 i 

2011 til 57 i 2012. Det forventes, at antallet af overtrædeler på sigt vil stabilisere sig på dette 

område, idet der er tale om et forholdsvis nyt kontrolområde, som erhvervet skal have tid til at 

omstille sig til. NaturErhvervstyrelsen gør gennem kontrollen erhvervet opmærksom på reglerne. 

Om nedgangen i antal overtrædelser på området i 2012 reelt skyldes en stigende tilpasning i 

erhvervet, eller blot tilfældige udsving, er ikke til at afgøre endnu. 

 

Antallet af overtrædelser vedr. besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler svinger fra år til år, 

men kan alligevel betegnes forholdsvis stabilt set over hele perioden. Antallet af overtrædelser på 

dette område var dog i 2011 rekordlavt i forhold til de andre år, og er blevet fordoblet i 2012, se 

figur 3.2.1. nedenfor. Dette vurderer NaturErhvervstyrelsen til at skyldes, at en lang række midler 

blev ulovlige at besidde i løbet af 2012. Der forventes derfor fortsat en del overtrædelser på dette 

område i nogen tid endnu, men fremadrettet forventes erhvervet at få fjernet de 

plantebeskyttelsesmidler, der ikke længere er godkendte, hvorefter antallet af overtrædelser 

forventes at falde. 

 

Kontrollen med besiddelse af tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler samt vaskeplads er 

omfattet af de nationale regler på området, men ikke af reglerne vedrørende 

krydsoverensstemmelse. Dog kan en overtrædelse af vaskeplads/udstyr til sprøjten i nogle tilfælde 

udløse krydsoverensstemmelse, hvis jordbruger har søgt særlige miljøtilsagn. 

 

Overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne er i langt de fleste tilfælde knyttet til regelsættet 

om udarbejdelse af sprøjtejournaler.  

 

 
Tabel 3.2.1 Oversigt over fundne overtrædelser ved NaturErhvervstyrelsens pesticidkontrol  

 
Kontrolår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal kontrolbesøg 708 690 687 649 649 660 

Overtrædelser vedr. besiddelse af tidligere godkendte 
midler 

56 36 63 41 27 63 

Overtrædelse vedr. opbevaring 16 10 29 11 12 16 

Overtrædelser vedr. anvendelse og/eller dosering (national 
og KO-overtrædelse) 

3 4 8 2 0 4 

Overtrædelser vedr. besiddelse af udenlandsk middel 
(national og KO-overtrædelse) 

3 2 3 0 2 2 

Overtrædelse vedr. udarbejdelse af sprøjtejournal (national 
og KO-overtrædelse) 

12 19 11 16 12 6 

Vaskeplads (inkl. påfyldning af plantebeskyttelsesmidler) - - - 44 72 57 

Uddannelseskrav (certifikater og beviser) - - - 4 17 12 

Overtrædelser i alt 90 71 114 118 142 160 
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Figur 3.2.1. Overtrædelser for årene 2010, 2011 og 2012 konstateret ved NaturErhvervstyrelsens 
pesticidkontrol 

 

Risiko som følge af overtrædelserne  

Overtrædelse af reglerne om opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 

udgør potentielt en risiko af sundhedsmæssig eller miljømæssig karakter. Det samme gør sig 

gældende for reglerne om uddannelseskrav samt vaskeplads.  

  

NaturErhvervstyrelsen vurderer, at overtrædelserne fundet ved kontrollen i 2012 ikke har medført 

konkrete risici for mennesker, dyr eller for miljøet. 

 
Årsager til overtrædelserne  

Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at overtrædelser, der er relateret til besiddelse af tidligere 

godkendte midler, i stor grad hænger sammen med, at de enkelte jordbrugere ikke regelmæssigt får 

ryddet op i deres lagre af plantebeskyttelsesmidler. Derved får jordbrugeren ikke afleveret ulovlige 

midler til destruktion, inden forbud imod besiddelse træder i kraft. Opbevaringsforhold for 

plantebeskyttelsesmidler er generelt af høj standard. Reglerne vedrørende vaske- og påfyldning af 

plantebeskyttelsesmidler er et forholdsvis nyt regelsæt, som erhvervet endnu ikke er fuldt ud 

opmærksom på. 

 

Aktioner for at sikre effektivitet  

Udover de 517 kontroller, der i kontrolåret 2012 blev udvalgt til samtidig 

krydsoverensstemmelseskontrol, fortsætter NaturErhvervstyrelsen med at udtage virksomheder til 

pesticidkontrol ud fra en risikovurdering for at sikre effektiviteten i den én-strengede 

pesticidkontrol. NaturErhvervstyrelsen har i den forbindelse samtidig præciseret, hvorledes 

kontrolmedarbejdere skal forholde sig og underrette Center for Jordbrug, hvis de bliver 
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opmærksomme på ulovlige forhold vedrørende besiddelse, anvendelse og opbevaring af 

plantebeskyttelsesmidler.  

 

NaturErhvervstyrelsen har et forsat godt samarbejde med SKAT og Miljøstyrelsen omkring 

bekæmpelse af ulovlig import af pesticider. I 2011 blev der sendt i alt 44 såkaldte ”Sort Pesticid” 

sager til politiet med henblik på efterforskning, hvoraf der pt. er faldet dom i 2 af disse sager. I 

nogle af de resterende sager har nogle vedtaget bødeforlæg, mens andre venter på at komme for 

retten. Samtidig fortsætter samarbejdet med Fødevarestyrelsen med henblik at undersøge, hvorfra 

ulovligt indhold af pesticidrester i dansk frugt og grønt kan stamme.  

 

Målopfyldelse  

Samlet set skulle der i 2012 gennemføres 670 kontrolbesøg under den én-strengede pesticidkontrol. 

Målet er næsten opfyldt med et samlet antal besøg på 660.  

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

Som led i arbejdet med en forbedret statistik over forbruget af plantebeskyttelsesmidler som følge 

af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler 1185/2009, 

blev det fra 2011 lovpligtigt årligt at indberette oplysninger elektronisk fra den sprøjtejournal, som 

erhvervet i dag (med få undtagelser) er forpligtiget til at udarbejde, ajourføre og opbevare.  

 

Den første indberetning skete for forbruget i perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011, med frist for 

indberetning den 31. marts 2012.  

 
I forbindelse med Fødevareministeriets arbejde med at lette de administrative byrder for jordbruget, 

er der fra og med 2011 etableret en elektronisk sprøjtejournal, som jordbrugeren frivilligt kan 

benytte - baseret på landbrugerens egne oplysninger om forbruget. Ved brugen af dette system 

bliver det væsentligt lettere for jordbrugere at indberette det samlede forbrug af 

plantebeskyttelsesmidler elektronisk. 

 

3.3 Økologi i primærsektoren  

 

Det overordnede formål med økologikontrollen er at sikre forbrugernes tillid til økologiske 

produkter.  NaturErhvervstyrelsen har ansvar for implementering og administration af EU 

økologireglerne i primærsektoren. Dette indebærer: autorisation og kontrol af økologiske 

primærproducenter og jordbrugets forsyningsvirksomheder. Administration af økologikontrollen 

sker centralt i NaturErhvervstyrelsen, mens selve kontrollen gennemføres decentralt af styrelsens 

kontrollører i lokalafdelingerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Årlig kontrol  

NaturErhvervstyrelsen gennemfører mindst én årlig kontrol af alle økologiske bedrifter med salg af 

økologiske produkter og af alle økologiske forsyningsvirksomheder, som for eksempel 

frøvirksomheder og foderproducenter.  

 

Udviklingen i antallet af økologiske bedrifter og forsyningsvirksomheder ses af nedenstående figur  

3.3.1. 
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Figur 3.3.1.  Udviklingen i antallet af økologiske primærbedrifter og forsyningsvirksomheder 

 

 

Hidtil har kontrolåret og dermed perioden for opgørelse af kontrolresultater været 1. marts til 28. 

eller 29. februar. Fra 1. januar 2013 er denne periode ændret, så både kontrolåret og 

statistikperioden følger kalenderåret. Resultatet af kontrollen med de økologiske bedrifter i 2012 

omfatter derfor kun perioden 1. marts 2012 til 31. december 2012, det vil sige 10 måneder. 

 

På bedriftsområdet er det som udgangspunkt NaturErhvervstyrelsens strategi, at kontrollerne 

udføres på det tidspunkt på året, hvor det er fagligt mest velbegrundet. I perioden 1. marts 2012 til 

31. december 2012 blev der gennemført økologikontrol på 1.829 økologiske bedrifter. I 

sommerhalvåret var der bl.a. fokus på afgræsningsforhold i malkekvægsbesætninger. Tilsvarende 

var der ved kontroller om vinteren fokus på staldforhold og dyrevelfærd.  

 

Ad hoc-kontroller  

Udover de årlige kontroller udfører NaturErhvervstyrelsen risikobaserede ad hoc-kontroller hos 

økologer. Der blev i 2012 gennemført i alt 81ad hoc-kontroller på bedrifter. Der var igen særligt 

fokus på brug af medicin samt stald- og udeforhold hos alle dyrearter.  

 

I en risikovurdering indgår blandt andet resultater fra tidligere kontroller. Der udtages således 

løbende økologer til kontrol, hvor NaturErhvervstyrelsen har konstateret overtrædelser af reglerne.  
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Der udføres også ad hoc-kontroller efter anmeldelser, hvor der eksempelvis er sket vinddrift af 

plantebeskyttelsesmidler fra ikke-økologiske nabomarker, således at de sprøjtede områder tydeligt 

kan adskilles fra det økologiske areal og genomlægges. 

 

På virksomhedsområdet indgik det i kontrolplanlægningen og risikovurderingen, om 

forsyningsvirksomheden har både konventionel og økologisk produktion. Ud over den årlige 

kontrol udvælges hvert år virksomheder til ad hoc-kontroller, når de er i gang med deres økologiske 

produktion. Der gennemføres en del importkontroller på virksomhederne. Der bliver importeret en 

økologisk soja, raps, korn og majs fra tredjelande. Alt efter hvor afgrøderne kommer fra, udtages 

der prøver efter en GMO risikovurdering. 

 

Der blev udført 10 ad hoc-kontroller på forsyningsvirksomheder. Derudover blev der på 

virksomhedsområdet gennemført 36 fysiske importkontroller. 1 ad hoc-kontrol med GMO 

prøvetagning blev gennemført på produkter fra andre EU medlemslande (Italien og Rumænien). I 

alt blev der taget 175 prøver og analyseret for indhold af GMO. Der blev imidlertid ikke fundet et 

væsentligt indhold af GMO. Der blev fundet spor, som delvis ikke var kvantificerbare i 53 prøver.  

  
Overtrædelser 

Der er ved kontrollen konstateret 251 overtrædelser af økologireglerne fordelt på 167 bedrifter. Det 

svarer til, at der er fundet overtrædelser hos ca. 9 % af alle økologiske bedrifter.  

 

Overtrædelserne vedrører mange forskellige forhold. De mest fremherskende områder med 

overtrædelser fremgår af tabel 3.3.1. 

 
Tabel 3.3.1. De mest forekommende overtrædelsestyper i 2010, 2011 og 2012 

 2010 2011 1/3-31/12-2012 

Kontrollerede forhold Antal overtrædelser Antal overtrædelser Antal overtrædelser 

Staldforhold - dyrevelfærd 74 62 31 

Lejearealer og strøelse 39 46 5 

Manglende bilag 26 33 18 

Logbøger husdyr 29 23 7 

Udeforhold 13 22 14 

Afgræsningsforhold – 
mælkekvæg 

8 5 17 

Regler for anvendelse af ikke-
økologisk foder ej overholdt 

16 12 17 

Ikke tilladte stoffer i foder 16 14 15 

Regler for medicinanvendelse 
ej overholdt 

17 21 13 

Utilstrækkelig behandling 12 18 5 

Indberetning 20 19 7 

Markedsføring 24 18 10 

    

Opbevaring af ikke tilladte 
hjælpestoffer 

25 17 9 

Ikke-økologisk udsæd 26 22 12 

    

Overtrædelser i alt 487 462 251 

Antal bedrifter med 
overtrædelser 

266 266 167 
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Samlet set var antallet af overtrædelser faldet fra i alt 462 overtrædelser i 2011 til 251 overtrædelser 

i 2012. Der er tale om et fald på ca. 1 % i forhold til året før, hvor der blev fundet overtrædelser hos 

ca. 10 % af bedrifterne. Fordi den sidste kontrolperiode kun var på 10 måneder, blev ikke alle 

bedrifter kontrolleret inden for denne kontrolperiode. Derfor kan tallene ikke umiddelbart 

sammenlignes. Det fald af overtrædelserne på dyrevelfærdsområdet er derfor ikke nødvendigvis 

retvisende. Mange æglæggerbesætninger er i den sidste kontrolperiode ikke blevet kontrolleret. 

Hermed kunne det ikke konstateres, om der fortsat er problemer med velfærden hos hønsene. 

Dyrevelfærdsområdet vil derfor fortsat blive prioriteret i kontrollen.  

 

Sanktioner 

Langt de fleste af overtrædelserne var mindre overtrædelser, der sanktioneredes med en 

indskærpelse. Der er blevet givet 142 indskærpelser for kontrolperioden i 2012. 

 
Ved alvorlige overtrædelser af økologireglerne udsteder NaturErhvervstyrelsen bøder i 

størrelsesorden 1.000 til 5.000 kr., nedklassificering af endnu ikke solgte produkter samt påbud om 

genomlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde tilbagekaldes autorisationen og 

landmanden kan anmeldes til politiet. 2 landmænd blev anmeldt til politiet pga. 

dyrværnsovertrædelser. Landmændene bliver også politianmeldt, hvis de ikke betaler bøden. Disse 

politianmeldelser optræder i statistikken kun som bøder.  

Overtrædelser på dyrevelfærdsområdet sanktioneres typisk med en bøde, forbud mod at sælge dyr 

eller animalske produkter som økologiske samt påbud om genomlægning af dyrene.   

Overtrædelser på medicinområdet sanktioneres typisk med bøde, påbud om bortskaffelse af 

medicinen eventuelt efterfulgt af et forbud mod at sælge dyr eller animalske produkter som 

økologiske samt påbud om genomlægning af dyrene. Hvis dyret et solgt som økologisk gives der 

efter en konkret vurdering typisk en bøde på 2 gange fortjenesten. 

 

Overlagt brug af ikke-tilladte plantebeskyttelsesmidler sanktioneres med bøde og autorisationen 

tilbagekaldes. 

 

NaturErhvervstyrelsen har givet 26 administrative bøder og 28 forbud eller påbud for at bringe 

forhold i overensstemmelser med reglerne. 

 

Opgørelse af sanktionerne efter bedriftskontrollen i 2012 fremgår af tabel 3.3.2. 

  

 
Tabel 3.3.2. Typer og antal af sanktioner efter bedriftskontrollen i 2010, 2011 og 2012: 

 
 

NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med redegørelsen for økologikontrollen i 2012 udgivet en 

samlet oversigt over alle overtrædelser i 2010, 2011 og 2012 fordelt på typen af overtrædelser.  

Der henvises til Resultater af NaturErhvervstyrelsens økologikontrol i 2012. 

http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/resultater-af-kontrollen-med-de-oekologiske-bedrifter-i-2012/
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Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

Aktioner for at sikre effektivitet 

For at styrke en ensartet kontrol, gennemføres der supervision af kontrollørerne. I 2012 er 8 

kontrollører blevet superviseret. Målet er hvert år at supervisere 8 til 10 kontrollører. Samtidig 

afholdes der fortsat regelmæssige erfamøder og årlige instruktionskurser for kontrollørerne. 

 

IT systemerne er under fortsat udvikling og tilpasning både i forhold til den nye styrelse og i 

forhold til en fortsat effektivisering af kontrollen og sagsgangene. 

3.4 Plantesundhedskontrollen og -overvågningen 

3.4.1 Plantesundhedsmæssig virksomhedskontrol 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler 

Omfanget af avlskontrollen i gartnerier og planteskoler har været faldende i en årrække grundet 

konjunkturudviklingen i erhvervet. Igennem de seneste 10 år er antallet af gartnerier og 

planteskoler, som er registreret til NaturErhvervstyrelsens obligatoriske avlskontrol, næsten 

halveret.. Det tilmeldte produktionsareal til kontrol er også reduceret i denne periode, dog ikke i 

samme takt, da tendensen er, at de enkelte virksomheder bliver større. De seneste 2 år ser 

udviklingen dog ud til at være stagneret og niveauet for 2012 er stort set uændret sammenlignet 

med 2011. 

 

I forbindelse med avlskontrollen blev der igen i 2012 konstateret Erwinia amylovora (ildsot) og 

Phytophthora ramorum (europæisk visneskimmel), samt den mere eksotiske Opogona sacchari 

(bananmøl) og en række andre skadegørere, der ikke må findes på planter, der omsættes i EU. Efter 

fund af Anoplophora chinensis (asiatisk citrustræbuk) i forbindelse med overvågningen i 2011, har 

kontrollen også været skærpet for denne skadegører under avlskontrollen i planteskolerne og 

havecentrene i 2012. Der blev dog ikke konstateret yderligere fund af asiatisk citrustræbuk. Også 

for virussygdommen Plum pox potyvirus (blommepoxvirus, sharka) har kontrollen været skærpet 

efter tidligere fund i hhv. 2009 og 2010, idet der er tale om en virussygdom, der indtil videre ikke er 

etableret i Danmark. Karantæneskadegøreren er udbredt på stenfrugtarter af slægten Prunus 

(blomme, fersken mm.) i andre dele af EU (se afsnit 3.4.2.) og der er opmærksomhed på faren for 

spredningen til Danmark med planter fra andre lande. Der blev ikke fundet plum pox potyvirus i 

forbindelse med avlskontrollen i 2012. 

 

Der blev i 2012 givet 19 påbud i forbindelse med fund af karantæneskadegørere og 6 påbud efter 

fund af andre kvalitetsforringende planteskadegørere. Der ud over var der 13 tilfælde, hvor 

omsætning af formeringsmateriale kun blev tilladt som færdigvarer, som følge af fund af praktisk-

taget-fri-skadegørere og 12 leveringsforbud mod salg af planter til beskyttede zoner i EU. 

 

Ud af de 19 påbud, der blev givet efter fund af karantæneskadegørere, tegnede fund eller mistanke 

om fund af Phytophthora ramorum sig for 3 fund af Erwinia amylovora sig for 6 og fund af 

Opogona sacchari sig for 3 påbud. 
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Avlskontrol af læggekartofler 

Avlskontrollen og virustest af basis læggekartofler har i 2012 omfattet 4.379 ha hos 92 avlere. Af 

det samlede areal i basis avlen blev 8 % kasseret og 6 % blev nedklassificeret. Avlskontrollen og 

virustest af præ-basis læggekartofler i 2012 har omfattet 235 hektar hos 11 avlere.  I præ-basis avlen 

blev 2 % kasseret og 5 % nedklassificeret. 

 

Afrapporteringen vedr. specifik kontrol for karantæneskadegørere på kartofler, herunder 

kartoffelcystenematoder, kartoffelring- og brunbakteriose samt kontrol for fire arter af Epitrix er 

afrapporteret i detaljer i henhold til de specifikke direktiver, der er gældende for disse 

karantæneskadegørere på kartofler. 

 

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside bringes hvert år detaljerede oplysninger om resultaterne af 

styrelsens kontrol med den danske læggekartoffelproduktion. Du kan finde oplysningerne her: 

Resultater af kontrollen af læggekartofler i 2012 

 

 

Importkontrol af planter og planteprodukter 

Der blev i 2012 kontrolleret ca. 2.109 forsendelser. Frugt, grønt og krydderurter var de varetyper, 

der hyppigst blev importeret.  

 

I 2012 var der 8 forsendelser som blev afvist ved importkontrollen. Afvisningerne er blevet 

notificeret via Kommissionens varslingsdatabase EUROPHYT. Der er ikke blevet indslæbt eller 

sket spredning af farlige planteskadegørere med importerede varer i 2012. 

 

 

Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM 15) 

Der var 130 godkendte danske virksomheder under ordningen i 2012. De blev alle auditeret af 

NaturErhvervstyrelsen for at fastslå, om reglerne overholdes og for at sikre, at virksomheden følger 

procedurerne beskrevet i deres kvalitetshåndbog for ordningen. Der udførtes desuden et mindre 

antal opfølgende kontrolbesøg efter behov. I 2012 blev der konstateret en række mindre afvigelser i 

forbindelse med auditeringsbesøgene, svingende fra mangler i dokumentation for indkøbt 

varmebehandlet træ, til ajourføring af den såkaldte kvalitetshåndbog. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

I forlængelse af NaturErhvervstyrelsens projekt ”Ensartet kontrol” og i overensstemmelse med 

kontrolforordningens anbefalinger, blev der i 2012 gennemført supervision af de kontrollører, der 

udfører avlskontrol af planter i gartnerier og planteskoler, dels for at sikre, at kontrollen udføres 

ensartet, dels for at identificere områder, der bør videreudvikles eller kvalitetssikres. Resultaterne af 

supervisionen har ført til en opfølgningsplan for de enkelte kontrollører og har ført til tilpasning i 

kontrolinstruksen på området, hvor det har været relevant. 

 

Derudover blev der i 2012 afholdt et 2-dages instruktionskursus for alle plantekontrollører, med 

fokus på såvel generelle emner på plantesundhedsområdet, som emner af relevans for de enkelte 

aktiviteter, herunder eksport-, import- og avlskontrol. Kartoffelkontrollørerne deltog i relevante dele 

af  kurset. 

 

For aktiviteter implementeret i NaturErhvervstyrelsens elektroniske kontrolsystem, VAKS, er det 

ved hjælp af rapportudtræk blevet nemmere at få et overblik over kontroludførelsen mellem 

http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler/
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lokalafdelingerne, såvel som mellem de enkelte kontrollører og dermed opnå en øget grad af 

ensretning af kontrollen. 

 

NaturErhvervstyrelsen og SKAT samarbejder om importkontrolprocedurerne, som foreskrevet i 

plantesundhedsdirektivet og styrelserne holder løbende kontaktmøder med henblik på koordinering 

og videre udvikling af kontrol og procedurer. 

 

3.4.2. Plantesundhedsmæssig overvågning  

Resultater og analyse af kontrollen 

NaturErhvervstyrelsen indberetter løbende resultater fra kontrol og overvågning til Europa-

Kommissionen, i henhold til kravene i medfør af bl.a. rådets direktiv 2000/29/EF, rådets direktiv 

98/57/EF og rådets direktiv 80/665/EØF. Det drejer sig om resultaterne af de danske overvågninger 

relateret til EU-overvågningsprogrammer for udvalgte karantæneskadegørere: Bursaphelenchus 

xylophilus, Anoplophora chinensis, Dryocosmus kuriphilus, Gibberella circinata, Phytophthora 

ramorum, Phyophthora kernoviae, Pepino mosaic virus, Potato spindle tuber viroid, 

Rhynchophorus ferrugineus, Diabrotica virgifera, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, 

Ralstonia solanacearum og Globodera spp. (årlig afrapportering) samt fund af 

karantæneskadegørere i forbindelse med den danske plantesundhedskontrol (løbende 

afrapportering) og importkontrol (løbende afrapportering). Sidstnævnte foregår via EUROPHYT. 

 

I 2012 overvågede NaturErhvervstyrelsen desuden supplerende for et antal karantæneskadegørere, 

som anses for relevante for Danmark: Anoplophora glabripennis, Agrilus planipennis, 

Monochamus sp.,  Phytoplasma mali, Plum pox virus, Clavibacter michiganensis subsp. 

Michiganensis, Beet necrotic yellow vein virus, Epitrix spp., Meloidogyne chitwoodii og 

Synchytrium endobioticum. 

  

I det følgende omtales de særlige overvågningsindsatser, der enten har været en del af styrelsens 

formulerede målsætning eller hvor fund af karantæneskadegørere har udløst behov for supplerende 

overvågning. 

 

Asiatisk træbuk 

Overvågningen for asiatisk træbuk, Anoplophora glabripennis gennemføres som følge af en ikke 

etableret forekomst af træbukken i 2008 og grundet en særlig risiko ved import af granit fra Kina. 

Asiatisk træbuk blev ikke observeret i 2012 i Danmark. Detaljerne vedrørende 

overvågningsindsatsen fremgår af tabel 3.4.2.1. 

 
Tabel 3.4.2.1. Resultater af overvågning for Anoplophora glabripennis, 2012 

Overvågningssteder Inspiceret Resultat af 
overvågning 2012 

Områder med fund i 2008 2 områder inspiceret Ingen fund 

Importører af træemballage fra Kina 
 

3 importører inspiceret Ingen fund 

Områder omkring entreprenører (granit)  19 områder inspiceret Ingen fund 

 

 

Blommepoxvirus 
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Overvågning for blommepoxvirus var i 2012 prioriteret i den danske overvågningsplan efter 

tidligere fund hos planteproducenter i 2008-09 og 2010. Resultatet af overvågningen i 2012 fremgår 

af tabel 3.4.2.2. 

 
Tabel 3.4.2.2. Resultater af overvågning for blommepoxvirus, 2012 

Overvågningssteder Inspiceret Resultat af 
overvågning 2012 

Virksomheder med fund i 2008/09 og 2010  1 planteskole 
 

Ingen fund 

Planteskoler og havecentre 444 virksomheder inspiceret 
 

Ingen fund 

Frugtplantager, haver og parker 1 frugtplantage inspiceret 
 

PPV påvist i 1 
frugtplantage 

  

 

Europæisk visneskimmel 

NaturErhvervstyrelsen har siden 2002 overvåget/kontrolleret i overensstemmelse med EU 

hasteforanstaltningerne for svampen Phytophthora ramorum (europæisk visneskimmel), nu 

inklusive Phytophthora kernoviae. Dette sker ved 2 årlige besøg i alle virksomheder, der producerer 

Rhododendron, Viburnum og Camellia, (dvs. planteskoler og havecentre), samt på offentlige 

områder, hvor disse værtplanter findes.  

 

Ved mistanke om angreb udtager NaturErhvervstyrelsen en prøve til test på stedet. Test udføres 

med ´Diagnostic Pocket Kit´ for Phytophthora arter. Viser prøven sig positiv, sendes den til 

verifikation og artsbestemmelse i Fødevarestyrelsens afdeling for Plantediagnostik. Alle prøver 

testes rutinemæssigt for både P. ramorum og P. kernoviae. 

 

Antallet af fund har været gradvist faldende i Danmark siden 2007, hvor der blev gjort i alt 32 fund 

i planteskoler/havecentre. Resultatet af overvågningen i 2012 fremgår af nedenstående tabel 3.4.2.3. 
 
Tabel 3.4.2.3. Resultater af overvågning for europæisk visneskimmel, 2012 

Overvågningssteder Inspiceret Resultat af overvågning 2012 

Virksomheder med fund i 
2008/09/10 

444 virksomheder inspiceret P. ramorum påvist i 2 virksomheder 

Planteskoler og havecentre 

Plantehandlere og importører  

Park, skov og natur 23 områder inspiceret P. ramorum påvist i én park 

 

 

Asiatisk citrustræbuk 

I 2011 modtog NaturErhvervstyrelsen en anmeldelse fra en borger om fund af asiatisk citrustræbuk 

Anoplophora chinensis i en privat have. Fundet medførte en omfattende bevågenhed omkring 

træbukken, og det førte til endnu en anmeldelse om fund af asiatisk træbuk. Men denne gang fra 

2010, hvor en haveejer havde fotograferet den iøjnefaldende bille. I begge tilfælde blev træbukkene 

fundet i forbindelse med japansk løn (Acer palmatum), som antagelig har oprindelse i Kina. 

 

NaturErhvervstyrelsen iværksatte en omfattende overvågning i lokalområderne omkring to fund af 

enkelte insekter i 2011. I 2012 har NaturErhvervstyrelsen, i overensstemmelse med EU’s 

hasteforanstaltninger, igen gennemført en overvågning i området samt i planteskoler og havecentre 

for asiatisk citrustræbuk. Der blev ikke fundet flere asiatiske citrustræbukke i 2012. Det anses ikke 

for sandsynligt at træbukken har etableret sig. Resultater af overvågningen fremgår af tabel 3.4.2.4. 
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Tabel 3.4.2.4. Resultater af overvågning for asiatisk citrustræbuk, 2012 

Overvågningssteder Inspiceret Resultat af overvågning 2012 

Planteskoler, havecentre og 
importører 

444 virksomheder inspiceret A. chinensis ikke påvist 

Plantehandlere og importører  

Haver, park, skov og natur 6 områder inspiceret A. chinensis ikke påvist 

 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

Udbruddet af blommepoxvirus og fundet af asiatisk citrustræbuk har medført en øget fokus på disse 

skadegørere med intensiveret overvågning i og omkring de inficerede virksomheder og øvrige 

områder.  

 

Der er i forbindelse med overvågningen i 2012 kun konstateret ganske få fund og udbrud af 

karantæneskadegørere. Det drejer sig om 2 fund af europæisk visneskimmel og ét fund af 

blommepoxvirus. Brancherne, som kontrolleres i medfør af plantesundheds-bestemmelserne, 

overholder generelt reglerne. Håndtering af fund og udbrud af karantæneskadegørere inkluderer, 

foruden de praktiske foranstaltninger for at hindre spredning, også dialog mellem myndighed og 

aktører. Målet er at sikre, at aktørerne skærper opmærksomheden på ikke at indslæbe og sprede 

karantæneskadegørere. 

 

Der er ikke blevet iværksat nye overvågningsprocedurer i 2012, ud over hvad der allerede er nævnt 

i den nationale kontrolplan for 2009-2013. 

 

3.5 Hygiejnekontrol af fisk og muslinger m.m. 

NaturErhvervstyrelsen udfører som udgangspunkt hygiejnekontrol af fisk og fartøjer samtidig med, 

at der foretages fiskerikontrol. Hygiejnekontrollen er således inkorporeret i den samlede kontrol. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

NaturErhvervstyrelsens rapport ”Fiskerikontrol 2012” findes på styrelsens hjemmeside: Rapport om 

fiskerikontrol 2012 . 

  

NaturErhvervstyrelsen har i 2012 gennemført 3.202 kontrolforretninger af fartøjslandinger og 573 

fartøjskontroller til søs. Derudover er der gennemført 936 kontrolforretninger af fisk hos opkøbere, 

herunder samlecentraler og fiskeauktioner. 

 

I 2012 blev 11,9 % af de landede mængder konsumfisk kontrolleret. Til sammenligning kan 

oplyses, at den samlede kontrol i 2011 udgjorde ca. 12,5 % af de landede mængder konsumfisk, idet 

der i Danmark i 2012 blev landet 271.898.795 kg til konsum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/maalrettet-kontrol-finder-flere-regelbrud-i-erhvervsfiskeriet/
http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/maalrettet-kontrol-finder-flere-regelbrud-i-erhvervsfiskeriet/
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Tabel 3.5.1  Antal kontrolbesøg ved landing og opkøber, 2011-2012 

 2011 2012 

 
Antal 
kontrolbesøg 

Kontrolleret 
mængde i kg. 

Antal 
kontrolbesøg 

Kontrolleret 
mængde i kg. 

Landingskontrol 3.455**) 32.431.008 3.202 25.069.959 

Opkøberkontrol 758*)**) 3.900.051 936 7.391.422 

Total 4.211 36.331.058 4.138 32.461.380 
Noter:  
*)Ved en fejl fremgik der af 2011 årsrapporten gennemført 794 kontroller, der skulle have stået 756 kontroller. 
**) Der er små justeringer i tallene i forhold til 2011-tallene i 2011-årsrapporten, hvilket skyldes opdateringer.  
Det bemærkes, at kolonnen med antal kontrolbesøg tidligere viste antal partier. 

 

 

Som led i NaturErhvervstyrelsens samlede kontrol til søs og ved landing til og med første 

omsætningsled, kontrollerer styrelsen renhed om bord på de kontrollerede fartøjer og ved 

landingssituationen. Det kontrolleres endvidere, om fiskevarerne håndteres korrekt, og om 

hygiejne- og temperaturkravene er overholdt. Fiskevarerne underkastes organoleptiske 

undersøgelser og kontrollørerne vurderer på baggrund af disse, om fiskevarerne er egnede til 

konsum eller ej. 

 

En af styrelsens prioriteringer inden for kontrollen af fiskeriet med toskallede bløddyr, er 

overvågning af at der ikke fiskes i de lukkede områder. I perioder, hvor der landes toskallede 

bløddyr, udføres der jævnligt inspektionsture fra såvel land som sø med det formål at sikre, at 

fartøjer ikke driver fiskeri i de lukkede områder. Derudover er der på fartøjer med tilladelse til 

fiskeri af blåmuslinger installeret et elektronisk overvågningssystem (Blackbox), der registrerer 

fartøjernes position hver 10. sekund, samt aktivitet på spil / fangstudstyr. Disse data indsendes 

elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Der blev rejst 1 sag vedr. fiskeri i et lukket område. 

 

I 2012 har NaturErhvervstyrelsen konstateret 33 ulovlige østersdepoter. Indholdet af depoterne er 

blevet genudsat af NaturErhvervstyrelsen. Da ”ejerne” af sådanne ulovlige depoter ikke er kendte af 

styrelsen, kan der ikke laves en sag på et fund af et depot. 

 

En anden af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer er at forhindre, at der ikke sker salg over kaj af 

laks med højt dioxinindhold fra østlige Østersø. I 2012 konstaterede NaturErhvervstyrelsen ingen 

overtrædelser af forbuddet mod omsætning af laks i østlige Østersø til konsum. 

 

Det er også en af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer at forhindre fiskeri i områder, der er lukket 

pga. forurening. I den forbindelse blev der i 5 tilfælde i 2012 i alt taget 10 fiskeredskaber i 

forvaring, men da ejerne af redskaberne er ukendte, blev der ikke rejst straffesager. 

 

I 2012 var der 2 sager vedr. manglende isning, 6 kassationer af fisk uegnet til menneskeføde, 2 

sager blev videregivet til andre landes myndigheder vedr. dårlig hygiejne om bord på udenlandske 

fartøjer, samt 1 påbud om rengøring på et dansk fartøj. 

 

4. Større aktioner for at sikre effektivitet  
Implementering af initiativerne under Fødevareforlig 2 og Veterinærforlig 1 forløb planmæssigt. 

De fleste af initiativerne forbedrer både kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse. 
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Fødevarestyrelsen havde ved udgangen af 2012 gennemført alle planlagte  initiativer, der blev 

igangsat for at implementere veterinærforliget fra 2008. Nogle få deleelementer i de enkelte 

initiativer blev ikke gennemført af forskellige grunde. 

 

Regeringen og 5 partier indgik i november 2012 et nyt veterinærforlig, som gælder i årene 2013-

2016, se afsnit 5.1.23 i Danmarks national kontrolplan 2012-2016. Forliget fokuserer på følgende 

fire elementer: 1) Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for 

antibiotikaresistens, 2) Styrket dyrevelfærd, 3) Kontrollens performance, og 4) Et effektivt 

veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter. 

 

Indenfor fødevarekontrollen havde arbejdet med kontrolkampagner stor fokus og formodes at have 

forbedret virksomhedernes regelefterlevelse. Kontrol Analyse Teamet sikrede en bred faglig 

behandling ved udvælgelse og evaluering af kontrolkampagner til i alt 17 nationalt koordinerede 

kontrolkampagner.  

 

Indenfor foderkontrollen blev der i høj grad fokuseret på, om virksomhedernes kvalitetssystemer 

virkede i praksis. 

 

På veterinærområdet formodes Veterinærrejseholdets tematiserede kontroller at have forbedret 

virksomhedernes regelefterlevelse. 

 

Det markante fald i antibiotikaforbruget i svineproduktionen, der startede i 2010 og fortsatte 

gennem 2011, gik ved årsskiftet 2011/2012 over i et stigende forbrug af antibiotika, hvorfor det i 

2012 blev besluttet at reducere de gældende grænseværdier for antibiotikaforbrug. De reducerede 

grænseværdier er anvendt ved Gult kort kontrollen fra juni 2013. 

 

Fødevarestyrelsen har arbejdet med digitalisering samt fortsat implementering af Lean 

arbejdskultur. Disse tiltag skal yde et væsentlig bidrag i forhold til effektivisering af 

Fødevarestyrelsen og kontrollen. 

 

Fødevarestyrelsen har omstruktureret og omformet indholdet på Fødevarestyrelsen.dk, således at 

kunder og borgere nu i langt højere grad end tidligere kan betjene sig selv og handle på baggrund af 

let tilgængelig information og trinvise vejledninger. 

5. Generel vurdering af det danske kontrolsystem   
Generelt set har de danske kontrolmyndigheder i 2012 nået de mål, der var fastsat i resultatkontrakterne 

og egne planer.  

 

Følgende kan fremhæves:  

 

Fødevarekontrollen  

 Efterlevelse af kontrolfrekvensvejledningen 

Der var krav om, at Fødevarestyrelsen skulle nå at udføre kontrol med fødevarevirksomhederne 

efter kontrolvejledningens retningslinjer, særligt m.h.t. standardfrekvenser for planlagte 

kontrolbesøg og mht. opfølgende kontrol.  

Målet for standardfrekvenser for planlagte kontrolbesøg blev opfyldt med 102,5 %, og for 

prioriterede kontroller blev målet opfyldt med 104,1 %.  
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 Højere regelefterlevelse 

I 2012 skal 75% af de kontrolbesøg, der gennemføres efter anmærkninger ved kontrollen, 

resultere i et forbedret resultat. Der findes kun valide data for november og december. Disse 

viser, at andelen af delresultater, der er blevet forbedret efter anmærkninger, er 85,6%. Målet er 

således opfyldt. 

 

 

Kødkontrol 

 Resultatkontrakten for 2012 havde som mål, at kvaliteten er mindst 95%, dvs. månedens 

kvalitetskontroller skal i 95% af tilfældene opfylde kvalitetsmålingens krav i henhold til 

vejledningen. Resultaterne for 2012 var 99,1% for svineslagterier og 99,2% for kreaturslagterier, 

hvorfor målet er opfyldt og kvalitetsniveauet fastholdt.  

 
Veterinærområdet 

 Antibiotikaforbruget skal ved udgangen af 2012 være faldet med 8% i forhold til 2009-niveauet. 

Antibiotikaforbruget er for hele 2012 faldet med 13,4% i forhold til 2009-niveauet, så målet for 

2012 er opfyldt.  

 

 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et forholdsvis simpelt og overskueligt 

kontrolsystem. Der er kun få ministerier involveret, og alle decentrale kompetente myndigheder er 

statslige og er underlagt instruktionsbeføjelser fra en central kompetent myndighed. De største  

kontrolmyndigheder indenfor området, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen arbejdede ud 

fra stort set identiske kontrolprincipper i det omfang den bagvedliggende lovgivning tillader det og 

gør det fortsat i den nye struktur.  

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere 

kontrollen, og mange af områderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder 

konkluderer, at kontrollen generelt set er målrettet og god. 

 

6. Større ændringer i den nationale kontrolplan   
Den nationale kontrolplan blev opdateret over en længere periode fra foråret 2012 – marts 2013. En lang 

række bagvedliggende procedurer, strategier, instrukser, vejledninger, projektplaner og 

resultatkontrakter er blevet opdateret eller udarbejdet samtidig med og efter udarbejdelsen af den 

nationale kontrolplan, som det bl.a. fremgår af denne årsrapport. 

 

 


